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ــٍد َعبـْـِدَك  »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعَلــى ُمَحمَّ
ــَغ رَِســالَتََك، َو  َو َرُســولَِك َكَمــا بَلَّ
ــادَِك  ــَح لِعِبَ ــرَِك، َو نََص ــَدَع بِأْم َص
اللَُّهــمَّ اْجَعــْل نَبِيَّنَــا َصَلَواتُــَك َعَليْهِ 
ــَرَب  ــةِ أْق ــْوَم الْقِيَاَم ِــهِ يَ ــى آل َو َعَل
ــْم  ــًا، َو أْمَكنَُه ــَك َمْجلِس ــَن مِنْ الْنَّبِيِّي
ــَدَك  ــْم عِنْ ــَفاَعًة َو أََجلَُّه ــَك َش مِنْ
َقــْدراً، َو أْوَجَهُهــْم عِنْــَدَك َجاهــًا«.

مــاه  پربرکــت  و  پرفــروغ  ایــام 
گرفتــن  قــرار  و  شــعبان  معّظــم 
در آســتانه ی شــب و روز نیمــه ی 
ــور و روز  ــب ن ــه ش ــاه را ک ــن م ای
ــت  ــت شــما و مل ــد اســت، خدم امی
عالی قدرمــان  رهبــر  و  عزیزمــان 
می کنــم. عــرض  تبریــک 

شبی همتای شب قدر

شــب و روز نیمــه ی مــاه معّظــم 
شــعبان از نظــر ســلوکی و فتوحــات 
عرفانــی،  گشــایش های  و  معنــوی 

ســیره ی  دارد.  فراوانــی  امتیــازات 
پیامبــر عزیــز در مــورد شــب نیمــه ی 
و  اســت  شــعبان خیلــی عجیــب 
ــا هــم  ــات ایشــان و ســیره ی اولی بیان
نشــان می دهــد کــه ایــن شــب، 
کامــًا ممتــاز و در رتبــه ی شــب های 
ــدر از  ــه الق ــه لیل ــک ب ــدر و نزدی ق
نظــر عظمــت و حــّظ و بهــره اســت. 
می شــود بــه عبارتــی گفــت کــه 
ــدر  ــه الق ــه ی لیل ــب افتتاحی ــن ش ای
اســت و از نیمــه ی مــاه شــعبان، 
ــل  ــه روی اه ــدر ب ــه الق دروازه ی لیل
می شــود. بــاز  معنــا  و  معرفــت 

ــه  ــا ب ــن جهــت از نظــر احی ــه همی ب
عبــادت توصیــه شــده و دعا هــا و 
ــرای آن وارد  ــی ب ــای فراوان برنامه ه
ــت از  ــن حکای شــده اســت کــه همی
ــًا  ــب دارد؛ مخصوص ــن ش ــرار ای اس
برخــی دعا هــای ایــن شــب کــه 
ــب  ــی دارد و عجی ــی فوق العادگ خیل
اســت. مثــًا ایــن دعــا کــه از پیامبــر 
عزیزمــان بــرای این شــب وارد شــده، 
کوتــاه امــا بســیار پرنکته اســت و بیان 
ــْن  ــا مِ ــْم لَنَ ــمَّ اْقِس ــی دارد: »اللَُّه م
ــَن  ــا َو بَيْ ــوُل بَيْنَنَ ــا يَُح ــيَتَِك َم َخْش
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َمْعِصيَتِــَك؛]۱[ خدایــا از خشــیتت 
چنــان نصیــب مــا کــن کــه بیــن مــا و 
نافرمانــی تــو حائــل شــود«. ادامــه ی 
زیبایــی  بســیار  آرزو هــای  دعــا 
اســت. اســامی  بــرای جامعــه ی 

دعــای دیگــری هــم هســت کــه 
خیلــی فوق العادگــی دارد و آن اینکــه: 
ــْن  ــٌر َو مِ ــَك َفقِي ــى إِلَيْ ِّ ــمَّ إِن »اللَُّه
َعَذابـِـَك َخائـِـٌف ُمْســتَِجيٌر اللَُّهــمَّ ال 
ْل اْســِمى َو ال تَُغيـِّـْر ِجْســِمى َو  تُبـَـِدّ
ـِـى  ــِمْت ب ـِـى َو ال تُْش ــْد باَلئ ال تَْجَه
ــوام و از  ــد ت ــا! نیازمن ـِـى؛ خدای أَْعَدائ
عذابــت بیمنــاك و بــه تــو پناهنــده  ام. 
خدایــا! نامــم را از گــروه بنــدگان بــه 
گروهــی دیگــر تبدیــل مکن، جســمم 
را تغیــر مــده، آزمونــم را ســخت 
مکــن، دشــمن  شــادم مســاز«. دعــای 
اول خیلــی عمومی تــر اســت، امــا 
ایــن دعــا خیلــی خصوصــی اســت و 
ــاده  ــیار فوق الع ــای آن بس پناهندگی ه
درخواســت های  ایــن  اســت. 
چهارگانــه و ایــن فــراز نیــز عجیــب 
ــَك؛]۲[  ــَك مِنْ ِ ــوُذ ب ــت: »َو أُع اس
پنــاه می بــرم«. تــو  بــه  تــو  از  و 

ــد  ــر می ده ــا خب ــه م ــا ب ــن  دعاه ای
ــادی  کــه در ایــن شــب خبر هــای زی
نیمــه ی شــعبان  اســت. در شــب 
در  بایــد  انســان  تــوان  حــد  تــا 
ــر  ــرد. ذک ــرار گی ــجده ق ــت س حال
هــم بــرای ســجده زیــاد داریــم؛ 
ــَوادِي َو  ــَك َس ــَجَد لَ ــه: »َس ازجمل
َخيَالـِـي«؛]۳[ جســم مــن و روان مــن 
و ســّر مــن در برابــر تــو بــه خــاك و 
ســجده می افتــد و در خضــوع اســت.

ــب را  ــن ش ــد ای ــن بای ــان مؤم انس
ــل  ــد. حاص ــت کن ــات و مراقب مراع
ــیت در  ــش خش ــد افزای ــن کار بای ای
ــه  ــد و ب ــال باش ــدای متع پیشــگاه خ
تعبیــر عمومــی، بــه خداترســی منجــر 
شــود. اگــر ایــن حالــت تقویــت 
شــب  از  را  خــود  ســهم  شــود، 
ــاده ی  ــم و آم نیمــه ی شــعبان گرفته ای
ورود بــه مــاه رمضــان می شــویم.

ــر  ــی از نظ ــد عجیب ــب پیون ــن ش ای
ــم دارد.  ــی ه ــرار والی ــت و اس والی
ــا اســت  مــاه، مــاهِ پیامبــر اســت و بن
ــاهِ  ــر وارد م ــفاعت پیامب ــه ش ــما ب ش
خــدا شــوید و از شــهر نبــی بــه شــهر 
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اهلل برســید. مقدمــه ی آن هــم مــاه 
رجــب بود کــه مــاه امیرالمؤمنیــن )علیه 
الســام( و مــاه والیــت اســت. از اینجــا 

ــر  ــت پیامب ــه عنای ــد ب ــان می توان انس
ــه(، ورود مناســبی  ــه و آل اعظــم )صلــی اهلل علی
باشــد. داشــته  رمضــان  مــاه  بــه 

حسین بن علی )علیه السالم(، 
حلقه ی وصل خاتم االنبیا و 

خاتم االوصیا

ــوع  ــعبان، شــب طل ــه ی ش شــب نیم
طلعــت نبــوی در جلــوه ی تــام خــود 
اســت. جالــب اســت کــه ایــن مســئله 
ــه  ــبی اســت ک ــان ش درســت در هم
ــر  ــا ب ــم االوصی ــا و خات ــم االولی خات
ــد و طلعــت  ــوه می کن ــم جل ــن عال ای
تــام نبــوی در ســیمای مهــدی آل 
ــوع  ــی فرجــه الشــریف( طل ــل اهلل تعال ــد )عّج محم
شــیرین  خیلــی  نکتــه ی  می کنــد. 
ــم  ــن دو خات ــاس ای ــط تم ــه خ اینک
)خاتــم االنبیــا و خاتــم االوصیــا(، 
ــت.  ــام( اس ــه الس ــی )علی ــن عل ــین ب حس
جالــب اســت کــه شــب نیمــه ی مــاه 
۱۲۴ هــزار  ارواح  معّظــم شــعبان، 
ــوند. ــازل می ش ــا ن ــر کرب ــر ب پیامب
خاتمیــت  بــرای  کــه  کســی   ]۴[

ــه  ــین )علی ــرده، حس ــرمایه گذاری ک س
ایــن ســرمایه گذاری  الســام( اســت. 

ــی  ــه کس ــا را چ ــم االنبی ــرای خات ب
االوصیــا. خاتــم  می کنــد؟  نقــد 

ــا  ــدی ب ــدس حضــرت مه وجــود اق
می شــود.  شــناخته  نــور  کلمــه ی 
ــت  ــدی اس ــت مه ــم و صف ــور، اس ن
ــور  ــه ی ن ــی آن را در آی ــز قرآن و رم
مشــاهده می کنیــد؛ آنجــا کــه فرمــود: 
ــَماَواِت َو اأَلْرِض؛]۵[  ــوُر السَّ »أهلَلُ نُ
خــدا نــور آســمان ها و زمیــن اســت«.

مــورد  در  زیبایــی  بســیار  تعبیــر 
حضــرت مهــدی )عّجــل اهلل تعالــی فرجه الشــریف( 
در دعــای شــب نیمــه ی شــعبان آمــده 
اســت: »نـُـوُرَك الُْمتََألِّــُق َو ِضيـَـاُؤَك 
و  درخشــانت  نــور  الُْمْشــرُِق؛]۶[ 
ــه ی  ــه ی آی ــت«. در ادام ــو فروزان پرت
نــور مشــاهده می کنیــد کــه ایــن 
بــه مشــکات تشــبیه شــده  نــور 
ــان  ــا پای ــگاری ت ــا رمزن ــت و ب اس
همــه  خیــال  آخــر  در  می آیــد. 
می گویــد:  و  می کنــد  راحــت  را 
ــاُء؛]۷[  ــن يََش ــورِهِ َم ــِدی اهللُ لِنُ »يَْه
ــور  ــا ن ــد، ب ــه را بخواه ــر ک ــدا ه خ
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ایــن  می کنــد«.  هدایــت  خویــش 
ــه ی  ــیر ائم ــب تفس ــه حس ــوره« ب »ن
هــدی )علیهــم الســام(، یعنــی نــور مهــدی 
ــت  ــا آن هدای ــال ب ــدای متع ــه خ ک
درحقیقــت  نــور  ایــن  می کنــد. 
ــی اســت  ــور محمــد مصطف ــان ن هم
ــد  ــداد می یاب ــیله ی او امت ــه به وس ک
و ایــن مســیر طوالنــی را نورافشــانی 
ــد  ــور می ده ــط ن ــد بس ــد، بع می کن
ــه  ــی ک ــا جای ــد ت ــترش می ده و گس
کل زمیــن را فــرا گیــرد. انســان وقتــی 
بــه ایــن کلمــات عالیــات توجــه 
ــود. ــت می ش ــد، سرمس ــدا می کن پی

اوصیــا  خاتــم  مقــدس  وجــود 
بســط  کــه  را  حقیقــت خاتمیــت 
و گســترش چتــر رحمــت الهــی 
اســت، بــه همــه ی عالــم منتشــر 
می کنــد. ســرمایه ی خاتــم االنبیــا 
ــه الســام(  ــا، حســین )علی ــم االوصی و خات
را  آن  امتــداد  و  دوام  کــه  اســت 
تضمیــن کــرده اســت. اگــر »أنــا مـِـن 
ــن از حســین هســتم«  ــين؛]۸[ م ُحَس
مهــدی. می شــود  شــود،  تشــریح 

ســرمایه گذاری  کربــا  در  آنچــه 
ــا هدایــت فراگیــر  شــد، فقط وفقــط ب
ــت  ــل عدال ــتقرار کام ــی و اس جهان
الهــی  اســتعداد های  شــکوفایی  و 
ــت  ــا حاکمی ــان ها و ب ــری انس و فط
مطلــق توحیــد بــر همــه ی عالــم 
ایــن  وگرنــه  می شــود؛  محقــق 
ســرمایه گذاری هــدر مــی رود. آیــه ی 
ــْد  ــا َفَق ـِـَل َمْظُلوًم ــْن ُقت عجیــب »َوَم
ِّــهِ ُســْلَطانًا َفــاَل يُْســرِْف  َجَعْلنَــا لَِولِي
فـِـي الَْقتـْـِل إِنـَّـُه َكاَن َمنُْصــوًرا؛]۹[ و 
ــه  ــوم کشــته شــود، ب ــر کــس مظل ه
سرپرســت وی قدرتــی داده ایــم، پــس 
ــد،  ــاده روی کن ــل زی ــد در قت ]او[ نبای
ــک  ــت«، ی ــده اس ــاری ش ــرا او ی زی
رمزنــگاری اســت کــه بیــان مــی دارد 
کســی کــه وارد میــدان می شــود، 
منصــور اســت و تمــام عالــم بــرای او 
ــد زحمــت  ــا بتوان بســیج می شــوند ت
ــهدا  ــا و ش ــر و اولی ــزار پیامب ۱۲۴ ه
ــازد  ــق س ــاد را محق ــاب و اوت و اقط
و بــه یــک اعتبــار، انتقــام خون هــای 
مقــدس و ســتم هایی را کــه بــر بشــر 
رفتــه اســت، بگیــرد. خــون مقدســی 
کــه در کربــا بــه زمیــن ریختــه شــد، 
انتقامــش گرفتــه نمی شــود، مگــر 
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ــر و  ــت فراگی ــت عدال ــه حاکمی آنک
جهانــی شــود. ایــن معنــای فنــی 
کلمــه ی »ثــار اهلل« اســت. انتقــام 
نمی شــود،  گرفتــه  خون هــا  ایــن 
ــِن  ــى الّدي ــَرُه َعَل مگــر آنکــه »لِيُظهِ
بــر  را[  ]اســام  تــا  ِّــه؛]۱۰[  ُكل
گردانــد«؛  چیــره  دین هــا  همــه ی 
ــا و  ــام آرمان ه ــا تم ــام ب ــی اس یعن
ــاد  ــام ابع ــود در تم ــای خ ظرفیت ه
شــود  برقــرار  انســان ها  زندگــی 
و  روش هــا  و  شــیوه ها  همــه ی  و 
ســاختار ها بــدون اســتثنا تحــت نظــم 
ــت نظــم  ــر وق ــرد. ه ــرار گی ــی ق اله
ــه  ــن شــد، ب ــرآن تبیی الهــی کــه در ق
ــام  ــل مســتقر شــد، انتق صــورت کام
آن خــون مقــدس گرفتــه خواهــد 
ــه  ــین )علی ــه حس ــد ک ــا ببین ــد. اینج ش
ــم اســت. الســام( خــط اتصــال دو خات

بــه ایــن ترتیــب شــب نیمه ی شــعبان 
ــدوی  ــت مه ــوع طلع ــب طل ــه ش ک
و  اســت  مقــدس  حقیقــت  آن  از 
ــه  ــد ک ــوه می کن ــم جل ــن عال ــر ای ب
دوبــاره محمــد و محمــِد دوبــاره 
ــا  ــر در کرب ــزار پیامب ــت، ۱۲۴ ه اس
جمــع می شــوند و مجمعــی تشــکیل 

می دهنــد کــه محــل دعــا بــرای آرمان 
مشــترك و بزرگــی اســت کــه همــه ی 
بوده انــد. آن  جســتجوی  در  انبیــا 

جالــب اســت کــه صدرنشــین اعمــال 
ــام  ــد تم ــعبان مانن ــه ی ش ــب نیم ش
ــداهلل  ــارت اباعب ــدر، زی ــب های ق ش
ــه  ــت. چنانچ ــام( اس ــه الس ــین )علی الحس
کســی مشــّرف شــد، خوشــا بــه حــال 
او. اگــر مشــّرف نشــد، فرموده انــد که 
ــقفی  ــاع بی س ــد و در ارتف ــل کن غس
ــر  ــرم مطه ــه ح ــرد و متوج ــرار گی ق
ــام های  ــود و س ــهیدان ش ــاالر ش س
شــب نیمــه را بگویــد. ایــن ســام ها 
از هــر جــا کــه باشــد، خواهد رســید. 
ــن  ــا ای ــرت ب ــتان حض ــه ی دوس هم
ــم  ــان محک ــه قلبش ــت ک ــه اس توج
و اراده هایشــان اســتوار و حماســه 
می شــود  جــاری  رگ هایشــان  در 
ــا در  ــم االوصی ــاری خات ــرای ی ــا ب ت
ــا  ــم االنبی ــق آرزوی خات ــیر تحق مس
جــز  چیــزی  کــه  شــوند  آمــاده 
ــد  ــت توحی ــت و حاکمی ــط عدال بس
در سراســر زندگــی بشــر نیســت. 
ــت. ــی اس ــده ی اله ــان وع ــن هم ای
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نیمــه ی  شــب  بــا  نبایــد  پــس 
ــت.  ــطحی داش ــورد س ــعبان برخ ش
ــب را درك  ــن ش ــّر ای ــه س ــا ک آنه
ــوند،  ــدر می ش ــه الق ــد، وارد لیل کنن
در  باالتــر  مراتــب  بــه  ســپس 
مــاه   ۲۳ و   ۲۱ و   ۱۹ شــب های 
مبــارك رمضــان دســت می یابنــد.

تقویت حالت انتظار، دستاورد 
عبادت در نیمه ی شعبان

در  شــعبانیه  شــریفه ی  مناجــات 
و  طعــم  شــعبان،  نیمــه ی  شــب 
دیگــر  کنــار  در  خاصــی  عطــر 
وقــت  دارد.  کلمــات  و  دعا هــا 
ــب  ــان ش ــات هم ــن مناج ــاص ای خ
اســت. دعــای کمیــل هــم بــرای 
ایــن شــب وارد شــده اســت کــه 
ــای  ــر دو )مناجــات شــعبانیه و دع ه
ــام(  ــه الس ــر )علی ــرت امی ــل( از حض کمی
ــد.  ــا می کنن ــر را معن ــت و یکدیگ اس
را  اســرار شــعبانیه  برخــی  بســط 
دیــد. کمیــل  دعــای  در  می تــوان 

ــراً  ــید. اخی ــدار باش ــه را بی ــب نیم ش
ــان  ــن جری ــان ای ــن مؤمن ــم در بی ه

برخــی  و  اســت  احیــا  حــال  در 
مســاجد برنامــه دارنــد. ان شــاءاهلل 
ــد  ــق ده ــا توفی ــه ی م ــه هم ــدا ب خ
کنیــم. درك  را  شــب  آن  بتوانیــم 

مؤمــن بایــد از شــب نیمــه ی شــعبان، 
ذخیــره ی آرمــان مهــدوی خــود را که 
در یــک کلمه ی بســیار عالــی خاصه 
شــده اســت، دریافــت کنــد و آن هــم 
»انتظــار« اســت. او بایــد در ایــن 
شــب ذخیــره ی انتظــار خود را شــارژ 
کنــد. ایــن شــب و روز، شــب و روز 
شــارژ مؤمــن اســت و البتــه خبر هــای 
اصلــی در ســحر اســت. حاصــل 
ــن شــارژ آن اســت کــه روز نیمــه  ای
ــه ای  ــد گلول ــاس می کنی ــما احس ش
ــن  ــت ب ــاری حج ــرای ی ــین ب آتش
ــتید.  ــه الســام( هس ــدی )علی الحســن المه
ــد از شــب نیمــه  ــن ســرمایه را بای ای
فراهــم آوریــد و تقویتــش کنیــد. اگــر 
ــار  ــت انتظ ــعبان حال ــه ی ش روز نیم
ــق  ــس موف ــد، پ ــدید ش ــما تش در ش
ــد،  ــی نکردی ــا اگــر تفاوت ــد. ام بوده ای
ــد.  ــه کاری نکرده ای ــت ک ــوم اس معل
ــرای  ــر روز نیمــه دلتنگــی شــما ب اگ
ــت  ــد و حال ــدید ش ــان تش ــام زم ام
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ــرت  ــه حض ــبت ب ــما نس ــق ش عش
برافروختــه شــد، معلــوم می شــود 
دعایتــان مســتجاب شــده اســت.

شاخص و محک انتظار

ایــن جلــوه، شــاخص عینــی هــم دارد 
و آن اینکــه انگیــزه ی شــما بــرای 
نصــرت نایــب او ده هــا برابــر شــود. 
اکنــون چقــدر احســاس و تعلــق 
خاطــر داریــد؟ فــردای نیمه ی شــعبان 
بایــد احســاس کنیــد کــه چنــد برابــر 
شــده اســت. افزایــش حالــت انتظــار 
و تعلــق خاطــر، شــاخص می خواهــد 
و نشــانه ی صــدق و درســتی راه ایــن 
اســت کــه انگیــزه ی شــما بــرای یاری 
نایبــش کــه واســطه ی عصــر غیبــت و 
ــت شــده باشــد. ــور اســت، تقوی ظه

ــن  ــتیم ای ــد هس ــا معتق ــق مبن ــا طب م
فقیــه،  والیــت  دســتگاه  و  نظــام 
واســط و حلقــه ی وصــل عصــر 
ــد  ــس بای ــت. پ ــور اس ــت و ظه غیب
احســاس کنیــد انگیــزه ی شــما بــرای 
ــم دار  ــن پرچ ــام و ای ــن نظ ــاری ای ی
ــه نقطــه ی موعــود  جهــت رســیدن ب

و مطلــوب، ده هــا برابــر شــده اســت.

فرصت هــا  دوســتان  ان شــاءاهلل 
را  خــود  و  بشــمارند  غنیمــت  را 
آمــاده ی ورود بــه مــاه رمضــان کننــد.

صالبت و اقتدار رهبر انقالب

ــا  ــرت آق ــروز حض ــای ام صحبت ه
شــنیدید؟!  را  کارگــران  جمــع  در 
ــخن  ــی س ــی حماس ــروز خیل ــا ام آق
ــا  گفتنــد. همــه بایــد اتصــال خــود ب
ــت  ــدوی را تقوی ــه ی مه ــن حماس ای
یــاری  بــرای  را  خــود  و  کننــد 
ــه کار  ــازند. این گون ــاده س ــتر آم بیش
ــه ای  ــه گوش ــود. اینک ــت می ش درس
بنشــینیم و ذکــر و فکــر بگیریــم، 
ــت  ــدوی و عینی ــان مه ــه آرم ــا ب ام
ــدارد. ــده ای ن آن متصــل نباشــیم، فای

آقــا امــروز شــرایط جنــگ اقتصــادی 
و جنــگ فرهنگــی و موقعیــت مــا را 
تشــریح و تبییــن کردنــد. البتــه تهدید 
ــیاطین  ــس الش ــا رئی ــد ت ــم کردن ه
ــه دســت  ــیطانک های منطق ــا و ش دنی
از پــا خطــا نکننــد. چــه زمانــی تفکــر 
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شــیعه و انتظــار، چنیــن قــدرت و 
ــته  ــی داش ــکوه و صابت ــگاه و ش پای
اســت کــه بتوانــد دشــمنان امــام 
زمــان را تهدیــد کنــد؟! همیشــه آنهــا 
ــواب  ــع و ن ــد. مراج ــد می کردن تهدی
عــام همیشــه تهدید شــده  و برایشــان 
خــط و نشــان کشــیده اند. چــه اتفاقی 
در زمــان مــا افتــاده اســت کــه اکنــون 
ــاب و  ــورد عت ــا م ــل آنه صــدر و ذی
خطــاب قــرار می گیرنــد؟! حیــف 
کــه آقــا یــاران رشــید کــم دارد. 
البتــه در همــه ی ســطوح هســتند، 
مواقــف  و  جا هــا  برخــی  امــا 
کــه بایــد مجاهدانــه وارد میــدان 
ــه  ــط ب شــوند، گاهــی حواسشــان فق
خودشــان اســت. اگــر آنهــا پــای کار 
بیاینــد، فرصتــی کــه در اختیــار شــیعه 
ــه اســت، هــدر نمــی رود. قــرار گرفت

ــود  ــهم خ ــه س ــد ب ــی بای ــر کس ه
پــای ایــن آرمــان بایســتد و کار کنــد. 
نظــر  از  را  خــود  بایــد  جوان هــا 
فکــری و اخاقــی و معنــوی بســازند 
و وقــت خــود را تلــف نکننــد. فــردا 
ــتد و  ــی می ایس ــن حجج ــک محس ی
ــد. ایــن  همــه ی مــا را روســیاه می کن

ــت  ــدی اس ــخه ی جدی ــن نس محس
ــد  ــال زد. بع ــه او مث ــود ب ــه می ش ک
ــن  ــأل زدم و ای ــان تف ــهادت ایش ش
آیــه آمــد: »بََلــى َمــْن أَْســَلَم َوْجَهــُه 
ــر  ــٌن...؛]۱۱[ آری، ه ــوَ ُمْحِس هلِلِّ َوُه
ــا تمــام وجــود،  کــس کــه خــود را ب
بــه خــدا تســلیم کنــد...«. یکــی از این 
ــی  ــا کاف ــه ی م ــرای هم ــن ها ب محس
فکــری  بایــد خودســازی  اســت. 
و اخاقــی و معنــوی و مهارتــی را 
جــدی بگیریــم. زبــان اســتنصار ولــی 
ــا اســت  ــای م اهلل االعظــم، امــروز آق
می گویــد. ناصــر  مــن  هــل  کــه 

گاهــی گوشــه و کنــار می گوینــد 
کــه رهبــر مظلــوم اســت؛ ایــن ســخن 
خــاف مبنــا اســت. در نمــاز جمعــه 
کســی ایســتاد و گفــت: رهبــر مظلــومِ 
مــا! ایــن حــرف غلــط اســت. اکنــون 
ــن از  ــت و ای ــدار اس ــا در اوج اقت آق
برکــت نفــس شــهدا و خون هــای 
ــام  ــده ی ام ــت. االن نماین ــر اس مطه
زمــان، دشــمن را تهدیــد می کنــد. 
ــات و شــرایط خــاص  اگــر در انتخاب
ــتیم و  ــاران شایســته بفرس ــرای او ی ب
ــرعت  ــد، س ــاری کنن ــا ی مجموعه ه
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ــتر  ــی بیش ــا خیل ــه ی م ــوذ کلم و نف
امــروز  رســمًا  آقــا  می شــود. 
فرمودنــد از ایــن منطقــه برویــد.

از باطــن مــاه شــعبان و فشــرده و 
نیمــه ی  شــب  کــه  آن  عصــاره ی 
آن اســت، ایــن مــدد را بگیریــد. 
از  وجــود  همــه ی  بــا  ان شــاءاهلل 
ایــن فرصت هــای الهــی بهره منــد 
آمــاده ی  را  خــود  و  شــوید 
آینــده  و  فعلــی  مســئولیت های 
ــر  ــود و اث ــد وج ــیعه بای ــازید. ش س
وجــودی داشــته باشــد و دنبــال یــک 
ــد. ــادی نباش ــی و ع ــی معمول زندگ

سه ویژگی پیامبر اکرم )صلی اهلل 
علیه و آله(

ــه ی  ــه از صحیف ــری ک ــمت اخی قس
بخــش  بــه  مبارکــه  خواندیــم، 
صلوات هــای  رســید.  صلــوات 
محســوب  جمع بنــدی  نوعــی  آن 
ــت. ــی اس ــی عال ــه خیل ــود ک می ش

ــٍد َعبـْـِدَك  »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعَلــى ُمَحَمّ
ــَغ رَِســالَتََك، َو  َو َرُســولَِك َكَمــا بََلّ

ــادَِك« َصــَدَع بَِأْمــرَِك، َو نََصــَح لِعِبَ
ــد.  ــت کنی ــه دق ــه جمل ــن س ــه ای ب
حــرف کاف را اینجــا بــه معنــای 
هــم  درســت  و  می گیرنــد  الم 
ــن  ــه او ای ــی همچنان ک ــت. یعن هس
ــا  ــل، م ــن دلی ــه ای ــرد و ب کار را ک
همــراه بــا فرشــتگان بــر او درود 
می کنیــم  طلــب  و  می فرســتیم 
بنایــی کــه او برافراشــته، هــر روز 
روز  هــر  او  کلمــه ی  و  مرتفع تــر 
ــا  ــا ب ــرت اینج ــود. حض ــر ش نافذت
ــف  ــول توصی ــد و رس ــای عب واژه ه
می شــود کــه ایــن دو واژه، واژه هــای 
اســت. محمدشناســی  اصلــی 

۱. ابالغ بى كم و كاست پيام 
خداوند

یعنــی  رَِســالَتََك«؛  بَلَّــَغ  »َكَمــا 
کامــل  و  همه جانبــه  رســاندن  در 
پیــام خــدا ذره ای کــم نگذاشــت. 
هــم  فعلــی  کیفیــت  از  اســتفاده 
بــاب  و  اســت  جالــب  اینجــا 
اســت. تأکیــد  بــاب  تفعیــل، 
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۲. آشكارسازی فرمان و امر 
خداوند

و  فرمــان  بَِأْمــرَِك«؛  َصــَدَع  »َو 
امــر تــو را در عالی تریــن ســطح 
آشکارســازی کــرد. ایــن امــر در 
والیــت امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( تبیین و 
تحریــر و تمثیــل و تجســید می شــود، 
و از اینجــا شــما بــه غدیــر می رویــد 
ــَك  ــِزَل إِلَيْ ــا أُن ــْغ َم کــه گفــت: »بَلِّ
ِّــَك؛]۱۲[ آنچــه را از جانــب  مِــن رب
ــده،  ــازل ش ــو ن ــه ت ــروردگارت ب پ
ــت  ــت و امام ــر والی ــن«. ام ــاغ ک اب
ــد. در  ــکار ش ــا و آش ــر افش در غدی
غدیــر، حضــرت رســول اکــرم )صلــی اهلل 
علیــه و آلــه(، امامــت را بــا تمــام مراتــب و 

ــا  تفصیاتــش مطــرح و ســید االوصی
و خاتــم االوصیــا و سلســله ی اولیــا را 
ــت و  ــرد. مســئله ی مهدوی ــی ک معرف
ماجــرای امــام عصــر بــه تفصیــل در 
خطبــه ی غدیــر مطــرح شــده اســت.

۳. خيرخواهى
در  یعنــی  لِعِبَــادَِك«؛  نََصــَح  »َو 
تــو  بنــدگان  بــرای  خیرخواهــی 
ــه  ــام »رحم ــان مق ــن هم ــید. ای کوش

ــی  ــوه ی دنیای ــت. جل ــن« اس للعالمي
ایــن مقــام، ظهــور حجت بن الحســن 
المهــدی اســت و ظهور، بســط همین 
ــم اســت. ــام عوال ــرای تم رحمــت ب

زمــان  امــام  طــوری  بعضی هــا 
انــگار  کــه  می کننــد  توصیــف  را 
حضــرت غریــب و فریــد و تنهــا 
ــا  ــدارد ت گوشــه ای نشســته و کاری ن
یارانــش آمــاده شــوند. امــا بــه مــن و 
ــرت از روز  ــه حض ــد ک ــما گفته ان ش
ــت؛  ــم اس ــام، قائ ــا روز قی والدت ت
یعنــی وســط میــدان اســت، امــا 
ــه ســر  ــت ب ــق مصلحــت، در غیب طب
ــت  ــا و تربی ــرد. حضــرت در دع می ب
و یــاری شــبانه روز نــدارد و اگــر دعــا 
نمی کــرد، شــما اینجــا نبودیــد. خــود 
حضــرت فرمــود مــن همــه ی شــما را 
در نــوری کــه مقابل چشــمم هســت، 
ــورد توجــه حضــرت  ــا م ــم. م می بین
هســتیم. اگــر او مــا را دعــا نمی کــرد، 
ــم،  ــر می بودی ــا اگ ــم ی ــًا نبودی اص
ــل اهلل  ــان )عّج ــام زم ــم. ام ــیعه نبودی ش
ــدس  ــم مق ــر اس ــریف( مظه ــه الش ــی فرج تعال

ــود  ــور در وج ــن ن ــت. ای ــال اس فع
ــذا  ــده؛ ل ــدرش  تابی ــده ی عالی ق نماین
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ایشــان اصًا خســتگی و شــب و روز 
ــه  ــام اندیش ــواره در مق ــدارد و هم ن
و تدبیــر و دعــا و تــاش اســت.

ــه ی  ــا و هم ــای م ــاءاهلل خــدا آق ان ش
شــما را حفــظ کنــد و بهــره ی مــا را 
ــر محمــد و آل محمــد  ــوات ب از صل
)علیهــم الســام( روزافــزون قــرار دهــد.
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