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بــه همــه ی بــرادران و خواهــران 
عزیــز، حلــول مــاه ذی الحجــه و 
بــزرگ  مــاه  ایــن  از  روز  اولیــن 
عــرض  تبریــک  را  باعظمــت  و 
جلســاتمان،  روال  طبــق  می کنــم. 
و  الهــی  مناســبت های  دربــاره ی 
ــت  ــا جلســه صحب ــارن ب ــوی مق معن
می کنیــم. بــر ایــن اســاس چنــد نکتــه 
را خدمــت عزیــزان عــرض می کنــم.

محبوب ترین دهه نزد خداوند
ایــن  بــرای درک عظمــت  شــاید 
بیــان،  بهتریــن  زمــان،  از  قطعــه 
دعایــی باشــد کــه از امــام صــادق )علیــه 
الســام( وارد شــده و در کتــاب شــریف 

مفاتیــح از شــیخ کفعمــی و ســید 
ــت.  ــده اس ــل ش ــاووس نق ــن ط اب
ــید و  ــم س ــت را ه ــک روای ــی ی وقت
هــم شــیخ نقــل کــرده باشــند، دارای 
ــادق  ــام ص ــت. ام ــراوان اس ــار ف اعتب
دهــه ی  در  فرموده انــد  الســام(  )علیــه 

اول ذی الحجــه، هــر روز، بعــد از 
نمــاز صبــح و قبــل مغــرب ایــن 

ــِذهِ  ــمَّ َه ــود: »اللَُّه ــده ش ــا خوان دع
ــامِ  ْلتََهــا َعَلــى الْيَّ ــاُم الَّتـِـي َفضَّ الْيَّ
ــَك َو  ِّ ــا بَِمن ــْد بَلَّْغتَنِیَه ْفتََها َق ــرَّ َو َش
ــی  ــن، روزهای ــا ای ــَك؛ خدای ِ َرْحَمت
ــری و شــرافتش دادی  اســت کــه برت
بــر ســایر روزهــا و بــه لطــف و 
بدانهــا رســاندی«. مــرا  رحمتــت 

ــاده  ــی فوق الع ــا خیل ــن دع ــن ای مت
و عالــی اســت. امــام صــادق )علیــه 
الســام( بــه پیشــگاه خــدای متعــال 

ــا  ــن روز ه ــه ای ــی دارد ک ــه م عرض
ذی الحجــه(  نخســت  )دهــه ی 
ــر همــه ی  همــان ایامــی اســت کــه ب
ــیدی. ــری بخش ــال، برت ــای س روز ه

ــات  ــن روایــت و دیگــر روای در همی
ــدای  ــزد خ ــه ن ــت ک ــده اس ــا آم م
متعــال، در تمــام ســال، روز هایــی 
بــه محبوبیــت دهــه ی اول ذی الحجــه 
نــدارد. وجــود  عبــادت  بــرای 

جایــگاه  دارای  دهــه  ایــن   ]۱[
نظــر  از  کــه  اســت  ظرفیتــی  و 
ــال، در  ــدای متع ــزد خ ــت ن محبوبی
عالی تریــن ســطح ممکــن اســت.
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دعایی که فضیلت دهه نخست 
ذی الحجه را نشان می دهد

امــام )علیــه الســام( در قالــب دعــا تصریح 
می کننــد کــه ایــن ایــام همــان ایامــی 
اســت کــه بــر تمــام ایــام ســال برتری 
و شــرافت دارد. بعــد می فرماینــد: 
ِّــَك َو َرْحَمتـِـَك«؛  »َقــْد بَلَّْغتَنِیَهــا بَِمن
و  احســان  و  لطــف  روی  از  مــرا 
مهربانــی خــود بــه ایــن ماه رســاندی.

بــر ایــن اســاس درخواســت هایی 
َعَلینــا  »َفَانْــِزْل  می شــود:  بیــان 
َعَلینــا  َواَْوِســْع  بََرکاتِــَك  مِــْن 
فیهــا مِــْن نَْعمآئـِـَك«؛ خــدا در ایــن 
ایــام بــرکات خــود را نــازل کــن 
و  گــردان  فــراوان  را  نعمت هــا  و 
توســعه ده. ادامــه اش خیلــی شــیرین 
ــه  ــی از جمل ــن نوران ــن مت اســت. ای
ــا خــود  ــد ب متن هایــی اســت کــه بای
عهــد کنیــد کــه در دهــه ی اول تــرک 
ــح  ــل بعــد از نمــاز صب نشــود؛ حداق
ــد. ــرب، آن را بخوانی ــل از مغ ــا قب ی

ــَى  ــَألَُك أَْن تَُصلِّ ــى أَْس ِّ ــمَّ إِن »اللَُّه
ــٍد َو أَْن  ــٍد َو آِل ُمَحمَّ َعَلــى ُمَحمَّ
تَْهِديَنَــا فِیَهــا لَِســبِیِل الُْهــَدی َو 
ــا  ــِل فِیَه ــى َو الَْعَم ــاِف َو الْغِنَ الَْعَف

بَِمــا تُِحــبُّ َو تَْرَضــى«؛ در ایــن ایام، 
بــه راه شناخت شــده و هدایــت از 
ســوی تــو، عفــت و بی نیــازی از خلق 
و غنــا برســم و بــه چیــزی عمــل کنم 
کــه تــو دوســت داری و می پســندی.

خیلــی  درخواســت های  حضــرت 
البتــه  زیبایــی را مطــرح می کنــد. 
بخشــی از کلمــات نورانــی ایشــان در 
ــد:  ــت و می فرمای ــاب اس ــام خط مق
َويــا  نَْجــوی  ُکِلّ  ســامَِع  »يَــا 
ــر  ــنوای ه ــاٍ؛ ای ش ــاهَِد ُکِلّ َم ش
ســخن ِســّری و راز و  ای حاضــر 
و  اســامی  اینهــا  جمــع«.  هــر  در 
اســت. حــق  حضــرت  اوصــاف 

»َواَْن  می فرمایــد:  هــم  ادامــه  در 
ــَاَء َو ...؛ در  ــا الْبَ ــا فیَه تَْکِشــَف َعنّ
ایــن روزهــا از مــا بــا و گرفتــاری را 
برطــرف کــن«. در بخــش پایانــی هــم 
ــَر  ــا َخی ــود: »َوال تَْحرِْمن ــان می ش بی
ــمآءِ«؛ از  ــَن السَّ ــا مِ ــِزُل فیه ــا تُنْ م
آنچــه در ایــن ایــام از آســمان لطــف 
ــو  و رحمــت و کرامــت و مغفــرت ت
نــازل می شــود، مــا را محــروم نکــن.
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ــم  ــت می کنی ــات برداش ــن کلم از ای
دارای  زمــان  از  قطعــه  ایــن  کــه 
و  معنــوی  و  معنایــی  ظرفیــت 
ملکوتــی خاصــی اســت کــه خــدای 
ــرده  ــه ک ــالکان تعبی ــرای س ــال ب متع
اســت؛ درحقیقــت دوپینــگ ســلوکی 
محســوب می شــود! حــّظ و بهــره  
انســان در مــاه ذی الحجه قابل مقایســه 
بــا ایــام عــادی نیســت. در ایــن ایــام، 
جوایــز و الطــاف خاصــی بــرای اهــل 
ــا و اهــل والیــت  مراقبــه و اهــل معن
ــی  ــاف اله ــت. الط ــده اس ــه ش تعبی
ــا  ــود، ام ــازل می ش ــال ن ــام س در تم
اینجــا خبرهــای دیگــری هســت؛ 
ــرای  ــد خــودش را ب پــس انســان بای
ــازد. ــاده س ــام آم ــن ای ــه ای ورود ب

ضرورت بهره برداری از ماه 
ذی الحجه

به خصــوص  ذی الحجــه،  مــاه  کل 
ــی  ــت خاص ــج، ظرفی ــر ح ــه خاط ب
نــام حــج  بــه  ایــن مــاه،  دارد و 
ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــده ش نامی
ــه ای  ــت جداگان ــه ی اول آن فرص ده
دســتور  کریــم  قــرآن  اســت. 
می دهــد کــه: »َواْذُکــُروا الَلَّ فِــي 
ــدا را در  ــُدوَداٍت؛]۲[ و خ ــامٍ َمْع أَيَّ

در  کنیــد«.  یــاد  معیّــن  روزهایــی 
روایــت آمــده کــه منظور، دهــه ی اول 
ذی الحجــه اســت]۳[ کــه بــه عبــادت 
ــح  ــل صال ــی و عم ــت و بندگ و طاع
و مراقبــه و نــزول عنایــات و الطــاف 
خــاص الهــی شــناخته شــده اســت. 
ــل  ــا و اه ــل معن ــزد اه ــام، ن ــن ای ای
ــه  ــد عرف ــج و عی ــم ح ــا موس راز ب
ــان شــناخته شــده اســت. و عیــد قرب

الســام( را  )علیــه  امــام صــادق  دعــای 
اســت  بیدارکننــده  کــه  بخوانیــد 
و در کنــار ایــن بــه دیگــر ادعیــه 
باشــید. داشــته  مراجعــه  نیــز 

در روایــت هســت که هــر کار و عمل 
صالحــی در ایــن ایــام محبوب تــر 
اســت و در ظرفیــت ملکوتــی این ایام 
ضــرب می شــود؛ بنابرایــن چقــدر 
ــواع  ــان از ان ــه انس ــت ک ــوب اس خ
ــت  ــح در فرص ــال صال ــام اعم و اقس
زندگــی خــود اســتفاده کنــد و در 
ایــن ایــام، ترکیبــی از اعمــال صالــح، 
اعــم از نمــاز و ذکــر و روزه و صدقــه 
ــه  ــا و ســحرخیزی و احســان ب و دع
پــدر و مــادر و خدمــت بــه بــرادران 
ــی  ــف انقاب ــام وظای ــی و انج ایمان
بــرای خــودش فراهــم آورد و از ایــن 
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ــرد. ــتفاده را بب ــن اس ــت بهتری فرص
ــام وارد  ــن ای ــرای ای ــه ب ــه ای ک ادعی
شــده اســت، بایــد بــه انــدازه ی 
مــورد  قلبــی  اقبــال  بــا  و  وســع 
توجــه قــرار گیــرد. البتــه انســان 
وقتــی مشــغول می شــود، حالــت 
ــع  ــذا توق ــود؛ ل ــاد می ش ــال ایج اقب
ــال  ــت اقب ــدا حال ــید ابت ــته باش نداش
پیــدا شــود و بعــد در حلقــه ی ذکــری 
مشــغول  ابتــدا  انســان  بنشــینید. 
ــدای  ــپس از خ ــود، س ــادت می ش عب
می خواهــد  را  توفیقــش  متعــال، 
می شــود. او  روزی  نهایــت  در  و 

نمــاز  و  واردشــده  تهلیــات 
خیلــی  ذی الحجــه،  اول  دهــه ی 
شــوق انگیز  و  دارد  فوق العادگــی 
ــاز در  ــن نم ــا همی ــان ب ــت. انس اس
بیت اهلل الحــرام  حجــاج  اعمــال 
لطــف  ایــن  و  می شــود  شــریک 
الهــی اســت. منــت و احســان و 
ــن  ــال، در همی ــدای متع ــت خ رحم
چیز هــا خــود را نشــان می دهــد.

پربرکت ترین ازدواج تاریخ
ــوص  ــق نص ــاه، طب ــن م روز اول ای
ــاد، روز ازدواج  ــل اعتم ــی قاب تاریخ
حضــرت علــی و حضــرت فاطمــه ی 
زهــرا )علیهمــا الســام( اســت. بــه ایــن 
ــتان  ــه ی دوس ــه هم ــد ب ــبت بای مناس
تبریــک  الســام(  )علیــه  امیرالمؤمنیــن 
رحمــت  و  خیــر  تمــام  بگوییــم. 
آن،  اســتمرار  و  الهــی  عنایــت  و 
از رهگــذر ایــن پیونــد رخ داده و 
بی نظیــر  واقعــه  ایــن  می دهــد. 
ــه(  ــه و آل ــی اهلل علی ــرم )صل ــر اک ــت. پیامب اس
ــود:  ــام( فرم ــه الس ــن )علی ــه امیرالمؤمنی ب
خــدای متعــال بــه تــو چیز هایــی داده 
کــه حتــی بــه مــن هــم نــداده و یکــی 
ــرم  ــر اک ــه اســت. پیامب ــا فاطم از آنه
ــه(، حضــرت خدیجــه را  )صلــی اهلل علیــه و آل

ــه ی  ــرت فاطم ــته اند؛ امــا حض داش
زهــرا )ســام اهلل علیهــا( مقــام ویــژه ای دارد.

غــرض اینکــه ایــن پیونــد، یــک 
داســتان عــادی نیســت و مســئله 
خیلــی باالتــر از اینهــا اســت و تمــام 
بــه هیجــان  ُملــک و ملکــوت را 
ــد، از  ــن پیون ــل ای ــت. اص آورده اس
ــتگان  ــاالت فرش ــت و ح ــمان اس آس
و جبرئیــل امیــن، در روایــات مــا 



6

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

آمــده اســت. آنچــه در زمیــن اتفــاق 
ــاده،  ــیار س ــم بس ــک مراس ــاد، ی افت
امــا پــر جاذبــه و شــیرین بــود.

در ســیره ی خانوادگــی، مؤمنــان بایــد 
بــه روش و ســنت پــدری عمــل 
پــدری در خانــه ی  کننــد. ســنت 
امیرالمؤمنیــن )علیــه الســام( و خانــه ی 
ــر  ــه شــامل عشــق پ وحــی اســت ک
ــل و  ــرام متقاب ــم و احت ــور و تکری ش
قناعــت و ســهل گیری در مســائل 
مــاّدی اســت. امیرالمؤمنیــن )علیــه الســام( 
ــر در مــورد حضــرت  در پاســخ پیامب
ــَم  ــد: »نِع ــا( فرمودن ــام اهلل علیه ــه )س فاطم
الَعــوُن َعلــى طاَعــةِ الِل؛]۴[ بهتریــن 
ــت«.  ــد اس ــت خداون ــر طاع ــار ب ی
فاطمــی،  و  علــوی  خانــواده ی  در 
را  همســر  شــوهر،  و  شــوهر  زن، 
ــت الهــی  ــه نمــاز و طاعــت و والی ب
می کنــد.  تشــویق  ســحرخیزی  و 
درواقــع ایــن خانــواده، یــک شــرکت 
تعاونــی بــر مبنــای بــّر و تقــوا اســت.

دعــا می کنیــم بــه حــق ایــن روز 
عزیــز و بــه حــق ایــن پیوند آســمانی، 
خــدای متعــال، همســری شایســته و 
ــع  ــازگار و قان ــراه و س ــن و هم مؤم
بگردانــد.  مجــرد  دوســتان  روزی 

ــور  ــن ام ــا در ای ــای م ــوالً دع معم
ســاحت  بــه  و  اســت  مســتجاب 
ــدس حضــرت حــق، حســن ظــن  ق
داریــم؛ چراکــه ُمهــر خــادم الشــباب 
ــا خــورده اســت. روز  ــر پیشــانی م ب
را  جــوان  روز  همچنیــن  و  ازدواج 
ــه حــال شــناخته  ــم ک ــا راه انداختی م
اســت. آمــده  تقویــم  شــده و در 

شــرف  بــه  کــه  هــم  عزیزانــی 
تأهــل نائــل آمــده و ایــن توفیــق 
خــود  اهتمــام  کرده انــد،  پیــدا  را 
رعایــت  و  قدرشناســی  بــرای  را 
و  فاطمــی  زندگــی  شــاخص های 
علــوی تقویــت کننــد و در مناســبات 
ــت  ــث تربی ــان و در بح ــن خودش بی
باشــند.  داشــته  دقــت  فرزنــد، 
ــر  ــی دی ــن تأس ــرای ای ــت ب هیچ وق
نیســت و ایــن ارتبــاط و ایــن بنیــه ی 
ــود. ــت ش ــًا تقوی ــد دائم ــوی بای معن

امیــدوارم خــدای متعــال همــه ی 
ایــن  از  و  کنــد  حفــظ  را  شــما 
را  برکاتــی  چنیــن  عزیــز،  روز 
گردانــد. شــما  حــال  شــامل 
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امیدواری به غیر خدا، ناامیدی 
به بار می آورد

ــل  ــای چه ــوز در بررســی دع ــا هن م
و ششــم صحیفــه ی ســجادیه هســتیم 
کــه در بدرقــه ی مــاه مبــارک رمضــان 
ــور  ــه همان ط ــت. البت ــده اس ــا ش انش
ــار  ــا در کن ــن دع ــد، ای ــه ش ــه گفت ک
ــه  ــه روز جمع ــر، ب ــعید فط ــد س عی
نیــز تعمیــم داده شــده اســت. عزیــزان 
بایــد ایــن فضــای ارتباطــی بانشــاط و 
شــیرین و دلگشــا و دلربــا بــا ســاحت 
ــیله ی  ــه وس ــه ب ــی را ک ــدس ربوب ق
ــده  ــم ش ــه الســام( فراه ــام ســجاد )علی ام
مخصوصــًا  بداننــد.  قــدر  اســت، 
بیــدار می شــوید،  وقتــی ســحر ها 
کنیــد. اســتفاده  دعــا  ایــن  از 

در بررســی فرازهایــش، بــه ایــن 
ِــُدوَن  ــاَب الَْواف ــه رســیدیم: »َخ جمل
ــر  ــه غی ــه ب ــان ک ــرَِك؛ آن ــى َغیْ َعَل
نومیــد  روآورده انــد،  حضرتــت 
شــدند«. ایــن قســمت مــا را بــه 
چراکــه  می بــرد؛  رجــب  مــاه 
ــده  ــل ش ــب نق ــاه رج ــی در م دعای
ــر شــروع  ــن تعبی ــا همی ــه ب اســت ک
تعابیــر  برخــی  حتــی  و  می شــود 
اســت. آن  بــر  منطبــق  کامــًا  آن 

لَــَك،  إاِل  ُضــوَن  الُْمتََعرِّ »َخِســَر 
َو  بِــَك،  إاِل  ــوَن  الُْملِمُّ َضــاَع  َو 
أَْجــَدَب الُْمنْتَِجُعــوَن إاِل َمــِن انْتََجــَع 
َفْضَلــَك؛ و آنــان کــه جــز وجــود تــو 
ــه خســران نشســتند، و  خواســته اند ب
آنــان کــه بــه درگاه غیــر تــو شــدند، 
بــه تباهــی رســیدند، و آنان کــه فضل 
تــو را طالــب نشــدند، تهیدســت 
ــه  ــن نکت ــر ای ــا ب ــا اینج ــد«. ت ماندن
تأکیــد می شــود کــه بنیــه ی توحیــدی 
مؤمــن بایــد تــا حــدی تقویــت شــود 
کــه امیــد و التفــات قلبی و دلبســتگی 
ــر  ــزی و هــر کســی غی او از هــر چی
از خــدای متعــال برداشــته شــود.

اگــر کســی بــه دیگــری چشــم امیــد 
ــی می شــود  ــرد، دســتش خال ــدا ک پی
از جایــی  امیــد گشــایش  اگــر  و 
داشــته باشــد، ناامیــد برمی گــردد. 
ــفره ی  ــد س ــاس کن ــس احس ــر ک ه
زندگــی او در دســت کســی غیــر 
ــردد. ــد برمی گ ــت، ناامی ــدا اس از خ

شــما روی کلمه هــا دقــت کنیــد. 
ــات،  ــن کلم ــه ی ای ــه هم ــد ک می بینی
شــکل دیگــری از یکدیگــر هســتند و 
بیــان مــی دارد کــه هــر کــس حاجــت 
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ــا  ــرد ی ــدا بب ــر خ ــزد غی ــود را ن خ
بــه دیگــری امیــد داشــته باشــد، 
می شــود. ناامیــد  و  خســارت زده 

ــر  ــَك«؛ اگ ِ ــوَن إاِل ب ــاَع الُْملِمُّ »َض
را  خــود  درخواســت های  کســی 
ــاحت  ــه س ــاری ب ــرار و پافش ــا اص ب
می شــود. ضایــع  ببــرد،  دیگــری 

َمــِن  إاِل  الُْمنْتَِجُعــوَن  »أَْجــَدَب 
انْتََجــَع َفْضَلــَك«؛ بــرای بیــان فضــای 
»اجــدب«  واژه ی  از  قحطــی زده، 
ــای  ــن فض ــود. در ای ــتفاده می ش اس
قحطــی زده و خشکســالی، کســانی 
ــه غیــر حضــرت حــق  هســتند کــه ب
امیــد دارنــد و حاصــل کارشــان، 
و  خشکســالی  وضعیــت  ادامــه ی 
بــه  چیــزی  و  می شــود  قحطــی 
ــن  ــه ی ای ــد. ترجم ــت نمی آورن دس
کلمــه در فارســی، خیط شــدن اســت.

توکل، به معنای نادیده گرفتن 
اسباب نیست

بــا  هیچ وجــه،  بــه  تعابیــر  ایــن 
مراجعــه بــه اســباب منافــات نــدارد. 
ــادی  ــا در روال ع ــال م ــر ح ــه ه ب
بــرادر،  پــدر،  از  خــود،  زندگــی 

اســتاد، مؤمنــان و دوســتان خــود 
کمــک می طلبیــم؛ منتهــا در تمــام 
ایــن لحظــات، وقتــی بــه قلــب خــود 
کــه  می بینیــم  می کنیــم،  مراجعــه 
ــدای  ــه خ ــن ب ــن ظ ــه اش حس هم
متعــال اســت و ایــن اشــخاص را 
حضــرت  جانــب  از  ســبب هایی 
بــه  مــا  می دانیــم. حــواس  حــق 
ایــن هســت کــه همــه ی اینهــا فقیــر 
هســتند و از خودشــان هیــچ ندارنــد. 
حــس مــا بایــد ایــن باشــد کــه 
ــه  ــم دســت ب اگــر همــه ی خلــق عال
ــه  ــد ب ــد و بخواهن ــم دهن ــت ه دس
ــوزنی  ــر س ــانند، س ــری برس ــا خی م
آنکــه  مگــر  نمی رســانند،  خیــر 
ــه  ــل، چنانچ ــد. در مقاب ــدا بخواه خ
خلــق عوالــم دســت بــه دســت هــم 
بدهنــد و بخواهنــد شــری از مــا دور 
ــد،  ــع نمی کنن ــد، ســر ســوزنی من کنن
مگــر آنکــه خــدا بخواهــد. اگــر 
بــاور مــا ایــن باشــد، در زیســت 
ــاز  ــه ی نی ــه مبادل ــود ک ــی خ اجتماع
را  نیــازی  آنچــه  داریــم،  فقــر  و 
ــی  ــل اله ــان فض ــد، هم ــع می کن رف
ــد  ــه باش ــد متوج ــان بای ــت. انس اس
کــه پــدرش، عواطــف و مهــر و دعــا 
ــود را از  ــوت خ ــی و اب و خیرخواه
می کنــد  دریافــت  متعــال  خــدای 
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ــر و  ــف و مه ــز عواط ــادرش نی و م
از  لحظه به لحظــه  را  خــود  رأفــت 
ــرت  ــی و حض ــدس ربوب ــاحت ق س
رئــوف مطلــق دریافــت می کنــد. 
ــادی  ــی ع ــرادری و زندگ ــم ب در عال
اجتماعــی و روابــط علمــی و معنــوی 
ــت. ــرار اس ــه برق ــن رابط ــم همی ه

کلماتــی کــه ذکــر شــد، مربــوط 
ــگاه انســان،  ــه ن ــی اســت ک ــه جای ب
نــگاه باالســتقال اســت؛ مثــًا انســان 
بگویــد اگــر کمــک و راهنمایــی 
ــار  ــن گرفت ــود، م ــی نب ــول فان ــا پ ی
می شــدم. یــا اگــر طبابــت آقــای 
ــودم.  ــج شــده ب ــن فل ــود، م ــر نب دکت
ــت و  ــرک اس ــع الش ــر، مطل ــن فک ای
شــرک خفــی محســوب می شــود. 
شــما بایــد ایــن نــگاه را اصــاح 
کنیــد و بگوییــد اگــر فضــل و لطــف 
خــدای متعــال نبــود، مهــارت ایــن آقا 
ــاور انســان ایــن باشــد  نبــود. بایــد ب
ــتند. ــباب هس ــا اس ــه ی اینه ــه هم ک

امتحــان انســان در ایــن زمینــه زمانــی 
ــود  ــته ی خ ــی خواس ــه وقت ــت ک اس
را عرضــه می کنــد، اگــر شــخص 
مقابــل او را تحویــل نگرفــت، دلــش 
نلــرزد. ایــن شــاخص اســت. در 

ایــن زمــان نبایــد بــرای انســان هیــچ 
ایــن حالــت  بیفتــد و در  اتفاقــی 
معلــوم می شــود کــه اعتمــاد و تــوکل 
شــخص به خــدا اســت. اینها اســباب 
هســتند و مــا طبــق قاعــده ی زیســت 
ــم  ــان مراجعــه کرده ای ــه آن جمعــی، ب
ــن  ــم. ای ــود را راه بیندازی ــا کار خ ت
ــاد،  ــوع اعتم ــن ن ــه و ای ــوع مراجع ن
عیــن توحیــد اســت و همــه ی اینهــا 
ــز کــرده اســت. ــوال تجوی را خــود م

کار بیمــاری حضــرت موســی بــه 
ــه  ــد. ب ــیده ش ــخت کش ــای س جا ه
ــد  ــاه را بای ــان گی ــد ف ــان گفتن ایش
بخوریــد. حضــرت فرمودنــد: شــفای 
ــت. از  ــت او اس ــه دس ــط ب ــن فق م
ســوی حضــرت حــق پیــام آمــد 
ــان  ــرض بم ــن م ــدر در ای ــه آن ق ک
گیــاه  آن  خاصیــت  بمیــری!  تــا 
اســت.]۵[ مــن  طــرف  از  نیــز 

ــم  ــت و مه ــباب اس ــط اس ــا محی دنی
ــو، ســبب  ــده ی ت ــن اســت کــه دی ای
را ســبب ببینــد و توجــه داشــته باشــد 
کــه سررشــته به دســت خــدای متعال 
ــد  ــن توحی ــه، عی ــن توج ــت. ای اس
اســت و در آن هیچ شــائبه ای نیســت.
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گاهــی می بینیــم کســی گرفتــار نــگاه 
ــا مراجعــه  ــی ب شــرک آلود اســت، ول
ــود و  ــل می ش ــران کار او ح ــه دیگ ب
ــا مشــکل  ــان ی ــاری او درم ــًا بیم مث
ایــن  او حــل می شــود. در  مالــی 
ــر  ــده ی دیگ ــه دو قاع ــد ب ــوارد بای م
توجــه کنیــد کــه یکــی قاعــده ی 
ظاهــر و دیگــری قاعــده ی باطــن 
اســت. آنچــه مربــوط بــه ظاهــر 
بــه  خســارت  آن  اینکــه  اســت، 
ایــن برمی گــردد کــه او در عیــن 
ــرا هــر  ــه اســت؛ زی بهره منــدی، باخت
حاجتــی بــه غیــر حــق عرضــه شــود، 
باعــث کاهــش شــخصیت و ســقوط 
باطنــی می شــود. آنچــه در ظاهــر بــه 
ــت  ــه نیس ــل مقایس ــت آورده قاب دس
بــا آنچــه در باطــن از دســت داده 
اســت. آنچــه نیــز مربــوط بــه باطــن 
اســت ایــن اســت کــه بــا اعتمــاد بــه 
ــای  ــرای او بهره ه ــق، ب ــرت ح حض
ابــدی فراهــم می شــد؛ امــا او بــا 
از  را  خــود  کوتاه مــدت،  بهــره ی 
محــروم  جاودانــی  بهره هــای  آن 
کوتاه مــدت  در  بنابرایــن  کــرد. 
جاودانــی  مســیر  در  و  )عاجــل( 
)آجــل(، خســارت دیــد. بنابرایــن 
ــا  ــا موحــد اســت و باخــت ب ــرد ب بُ
ــدت  ــگاه کوتاه م ــا ن ــه ب ــرک؛ چ مش

بنگریــم و چــه بــا نــگاه ابــدی.

وجــود  عجیبــی  روایــت  اینجــا 
دارد. خــدای متعــال غیــور اســت 
را  این چنینــی  رفتار هــای  و 
ــزت  ــه ع ــد: ب نمی پســندد و می فرمای
ــم ســوگند کــه کســی را کــه  و جال
ــد و  ــدد، ناامی ــد ببن ــن امی ــر م ــه غی ب
ــی  ــم.]۶[ گاه ــع می کن ــد او را قط امی
ــه انســان  ــی ب ــل، نگاه شــخص مقاب
می کنــد کــه از نظــر شــخصیتی ضایــع 
ــه می شــویم. اگــر ایــن باخــت و  و ل
ــت؟! ــس چیس ــت، پ ــارت نیس خس

رعایت ادب بندگی
می فرمایــد:  ادامــه  در  حضــرت 
َو  اغِبِیــَن،  لِلرَّ َمْفتُــوٌح  »بَابُــَك 
َو  ــائِلِیَن،  لِلسَّ ُمبَــاٌح  ُجــوُدَك 
ــتَغِیثِیَن«؛  ــٌة مِــَن الُْمْس ــَك َقرِيبَ إَِغاثَتُ
کــه  می فرماییــد  مشــاهده  اینجــا 
بیــن عبــد و مــوال رغبــت و اســتغاثه 
و ســؤال و تضــرع برقــرار اســت. 
تــو راغــب و  کافــی اســت کــه 
ــت  ــه رغب ــن ک ــی؛ همی ــائق باش ش
ــه  ــن در ب ــی، ای ــته باش ــوق داش و ش
روی تــو بــاز اســت. طلــب مشــتاقانه 
ــی  ــر کس ــت. اگ ــت اس ــان رغب هم
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ــی  ــه و فریادرس ــد، اغاث ــتغاثه کن اس
خــدای متعــال نزدیــک او اســت.

ــت  ــرد، رعای ــش می ب آنچــه کار را پی
ــی  ــان وقت ــت. انس ــی اس ادب بندگ
روی مــدار بندگــی حرکــت کنــد 
ــته  ــرع داش ــار و تض ــال و افتق و ابته
ــه حضــرت  ــاز خــود را ب باشــد و نی
ــه  ــرف هم ــد، آن ط ــه کن ــق عرض ح
ــت و  ــترس اس ــاده و در دس ــز آم چی
مانعــی وجــود نــدارد. در ابــی حمــزه 
تعبیــر جالبــی وجــود دارد؛ آنجــا کــه 
می فرمایــد: »أنـَّـَك ال تَْحتِجــُب َعــْن 
ــاُل  ــُم العم ــَك إال أْن تَحُجبَُه َخْلقِ
تــو  از طــرف  ُدونَــْك«؛  ــیِّئَُه  الَسّ
حجــاب و مانعــی وجــود نــدارد 
را  خودشــان  خودشــان،  مــردم  و 
ــال،  ــدای متع ــد. خ ــوب کرده ان محج
کریــم مطلــق و فیّــاض مطلــق و 
ــع  ــچ مان ــق اســت، و هی معطــی مطل
ــدارد.  ــود ن ــرای او وج ــی ب و رادع
ســازگار  عبــد  طبــع  بــا  آنچــه 
اســت، افتقــار و ادب بندگــی اســت؛ 
ــر و  ــوال تکب ــر م ــد در براب ــد نبای عب
باشــد و ســبب ها،  غــرور داشــته 
او را از خداونــد محجــوب کنــد.

بــا حضــرت حــق  بایــد  انســان 

ــد و  ــته باش ــری داش ــه ی فط مواجه
مواجهــه ی فطــری همــان اســت کــه 
ــد.  ــی باش ــده و ادب بندگ ــق قاع طب
انســان نبایــد اعتماد و دلبســتگی خود 
را کــه متعلــق بــه حضــرت حــق 
اســت، در جــای دیگــری هزینــه کند.

وقتــی پــرده کنــار رود، مشــخص 
و  لطــف  چقــدر  کــه  می شــود 
کــرم و عنایــت خــدای متعــال در 
ــت؛ امــا مــا از  ــوده اس ــترس ب دس
کنــار آن بی اعتنــا عبــور کرده ایــم. 
بــه تعبیــر قــرآن: »َوَکَأيِّــْن مـِـْن آيَــةٍ 
وَن  ــرُّ ــَماَواِت َوالْْرِض يَُم ــي السَّ ِ ف
ــوَن؛]۷[  ــا ُمْعرُِض ــْم َعنَْه ــا َوُه َعَلیَْه
در  نشــانه ها  بســیار  چــه  و 
کــه  اســت  زمیــن  و  آســمان ها 
حالــی  در  می گذرنــد،  آنهــا  بــر 
برمی گرداننــد«. روی  آنهــا  از  کــه 

عبــد  و  بنــده  بایــد  فقــط  شــما 
حافــظ: قــول  بــه  باشــید. 

گدايــان  چــو  بندگــى  تــو 
مکــن مــزد  شــرط  بــه 

خــود  دوســت  کــه 
دانــد بنده پــروری  روش 
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در حدیــث قدســی آمــده اســت کــه: 
ــك  ــى اجعل ــى حت ــدی اطعن »عب
ــوده و  ــع ب ــه مطی ــی ک ــى«؛ کس مثل
ــد و  ــه عب ــاد داشــته ک ــه ی همــواره ب
در مقــام اطاعــت قــرار گرفتــه اســت، 
حیرت انگیــزی  دسترســی های 
ــه  ــال ب ــدای متع ــد و خ ــدا می کن پی
می دهــد.  ســلطنت  و  مملکــت  او 
ــی  ــارک و تعال ــدای تب ــم خ امیدواری
ــت  ــه فرص ــام ک ــن ای ــت ای ــه برک ب
اســت،  توحیــد  ویــژه ی  تمریــن 
بهره منــدی مــا را بیشــتر قــرار دهــد.

نه مذاکره، نه جنگ
خیلــی  اتفــاق  بحمــداهلل  امــروز 
ــرت  ــا حض ــدار ب ــی رخ داد؛ دی خوب
آقــا )حفظــه اهلل تعالــی(. حالــت بــدی در 
ــت آن،  ــت و عل ــود داش ــه وج جامع
خودباختگــی  و  دشــمن  تبلیغــات 
برخــی از مســئوالن بــود. بحمــداهلل با 
ــوام  طراحــی انجام شــده، اقشــار و اق
مختلــف از هفــت یــا هشــت اســتان، 
در ایــن جلســه حضــور پیــدا کردنــد.

سخنانشــان،  جمع بنــدی  در  آقــا 
مذاکــره را رد کردنــد و فرمودنــد: 
آنهــا  نیســت.  پیــش  در  جنگــی 

ایجــاد  دوگانــه ای  می خواســتند 
کننــد کــه یــا بایــد مذاکــره کنیــد یــا 
منتظــر وضعیــت خطرنــاک با شــید. در 
ــت  ــا صحب ــش، برخی ه ــای پی هفته ه
اســت  اینجــا   کردنــد.  مذاکــره  از 
کــه ریزش هــا و مخاطــرات دیــده 
وقــت  رفقــا  ان شــاءاهلل  می شــود. 
کافــی بگذارنــد و ایــن جلســه را کــه 
جــزء جلســات مفصــل اســت، ببینند.

یــک تعبیــر تکان دهنــده در مــورد 
و  داشــتند  گذشــته  مذاکــره ی 
ــازه  ــا اج ــد آنج ــن نبای ــد: م فرمودن
ــن  ــم. ای ــادگی کردی ــا س ــی دادم؛ م م
ــام  ــه تم ــر هم ــت را ب ــر، حج تعبی
کــرد. در مــورد ارز و ســکه و... هــم 
ــر  ــر اث ــی و ب ــًا داخل ــد: کام فرمودن
ســوءتدبیر اســت. ضمنــًا بــه شــائبه ی 
ــی  ــی برخ ــه حت ــتمی ک ــاد سیس فس
پاســخ  می کننــد،  القــا  دوســتان 
دادنــد. اخیــراً هــم اراده ی مبــارزه بــا 
ــا در پاســخ  فســاد ایجــاد شــده و آق
نامــه ی رئیــس قــوه قضاییــه، اجازه ی 
ــد. عــده ای هــم در  ــام و تمــام دادن ت
جلســه، شــعار اعدام مفســد اقتصادی 
ــد: مگــر  ــا فرمودن ــد کــه آق ســر دادن
شــما دادگاه هســتید؟! مــن در پاســخ 
ــت  ــا رعای ــد ب ــه بای ــه ام ک ــه گفت نام
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شــود. اقــدام  انصــاف،  و  عــدل 

ایــن جلســه هــم مثل همه ی جلســات 
ــارش  ــک ب ــد ی ــی و مانن ــر عال دیگ
ــم  ــود. امیدواری ــوق انگیز ب ــاری ش به
و  اوضــاع  شــدن  بهتــر  موجــب 
ســرافرازی نظــام اســامی شــود.
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