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َو  اغِبِیــَن  لِلرَّ َمْفتُــوٌح  »بَابُــَك 
َو  ــائِلِیَن  لِلسَّ ُمبَــاٌح  ُجــوُدَك 
ــتَغِیثِیَن  ــَن الُْمْس ــٌة مِ ــَك َقرِيبَ إَِغاثَتُ
َو ال  ااْلمُِلــوَن  مِنْــَك  يَِخیــُب  ال 
ــوَن  ُض ِــَك الُْمتََعرِّ ــْن َعَطائ ــَأُس مِ يَیْ
َو ال يَْشــَقى بِنَقَِمتـِـَك الُْمْســتَْغفُِرونَ«.

گــزارش  در  الهــی،  توفیــق  بــه 
مضامیــن دعــای چهــل و ششــم 
ســجادیه  مبارکــه ی  صحیفــه ی 
و  امیدبخــش  جمــات  ایــن  بــه 
ــم  ــه امیدواری ــیدیم ک ــورانگیز رس ش
مخصوصــًا در اســتقبال از شــب و 
ــرای  ــه عنایــت مــوال، ب ــه، ب روز عرف
همــه ی ما راهگشــا و کارگشــا باشــد.

روزی برای جبران کاهلی انسان  
در شب قدر

مناســبت های  بیــن  در  امشــب 
ــگاه خاصــی  ــوی و ســلوکی جای معن
بــزرگ  خیلــی  نیــز  فــردا  و  دارد 

امیــد  اســت. چشــم  نــور  پــر  و 
لیله القــدری  ســهم  کــه  کســانی 
ــم  ــبی فراه ــکل مناس ــه ش ــود را ب خ
نکرده انــد، بــه شــب و روز عرفــه 
ــگاه اول  ــاید در ن ــه ش ــت. اگرچ اس
ــت  ــرادی اس ــرای اف ــای آن ب بهره  ه
کــه در ســرزمین مقــدس عرفــات یــا 
کربــای معلــی حضــور دارنــد، ولــی 
همیــن تعابیــری کــه تــا بــه حــال در 
ــما  ــرای ش ــم ب ــل و شش ــای چه دع
خوانده ایــم، در کنــار مطالــب دیگــر، 
بــه مــا یــادآوری می کنــد کــه لطــف 
ــبات  ــیع تر از محاس ــی وس ــی خیل اله
ــن اســت  ــم ای ــا اســت. مه ــادی م ع
کــه انســان حــس عرفاتــی و تمنــای 
عرفــه داشــته باشــد؛ هرچنــد در 
ایــن  ان شــاءاهلل  نباشــد.  عرفــات 
»نیّــه  بــاب  از  تمنــا  و  احســاس 
الُمؤمــِن َخیــر مـِـن َعَملـِـه؛]۱[ نیــت 
مؤمــن از عملــش برتــر اســت« دیــده 
ــن  ــل ممک ــباب و عل ــر اس ــود. اگ ش
بــود، خودمــان را بــه کربــای معلــی 
ــن امــکان  می رســاندیم؛ حــال کــه ای
ــی  ــان را کربای ــده، قلبم ــم نش فراه
می کنیــم. خــدای متعــال، راز دل و 
َّــُه  مخفی تــر از آن را نیــز می دانــد: »إِن
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ــرَّ َوأَْخَفــى؛]۲[ او نهــان و  يَْعَلــُم السِّ
ــب دل و  ــد«. صاح ــر را می دان نهان ت
ــا آرزو  ــه م ــد ک ــّر می دان صاحــب س
داشــتیم در کربــا باشــیم. خداونــد از 
ــن خــود  ــر اســت و بی ــن راز باخب ای
شــما و او اســت و هیچ کــس بــه 
او عالــم  نــدارد.  آن مرحلــه ورود 
ــودی  ــب وج ــت و از غی ــب اس الغی
شــما و حتــی از یــک مرحلــه از 
ــر  ــان از آن بی خب ــه خودت ــان ک غیبت
هســتید، باخبــر اســت. در محیــط 
علــم، خبیــر علی االطــاق اســت.

ــه  ــم ک ــارف می گوی ــدون تع ــن ب م
ــرای  ــد ب ــار از امی ــن سرش ــب م قل
بهره هــای امشــب و فــردا اســت.

در  ذی الحجــه  مبارکــه ی  دهــه ی 
عیــد  و  می رســد  اوج  بــه  عرفــه 
ــز و  ــان دادن جوای ــان، زم ــعید قرب س
عیدی هــا اســت. اهتمــام و مجاهــدت 
ــه امشــب  ــق ب و ســرمایه گذاری متعل
ــتان  ــاءاهلل دوس ــت؛ ان ش ــردا اس و ف
بــه ایــن مهــم اهتمــام داشــته باشــند.

ــدای  ــف خ ــه لط ــن دارم ب ــن یقی م

متعــال و بــه مــدد موالیمــان حضرت 
ــران  ــه حاض ــه ب ــان، آنچ صاحب الزم
معلــی،  کربــای  و  عرفــات  در 
تفضــل  متعــال  از ســوی خــدای 
ــه  ــانی ک ــرای کس ــًا ب ــود، یقین می ش
ــد  ــی در آن مشــاهد دارن حضــور قلب
خــود  تمنــای  و  احســاس  بــا  و 
ــود. ــم می ش ــز فراه ــتند نی ــا هس آنج

ــه  ــد ک ــدر بدانن ان شــاءاهلل دوســتان ق
امشــب  اســت.  عجیبــی  ظرفیــت 
مقــداری بیشــتر از دیگــر شــب ها 
بیــدار بمانیــد و فرصــت بیشــتری 
بگذاریــد و برنامه ریــزی کنیــد تــا 
قبــل از ســپیده و فجــر، بیــدار باشــید 
ــردا هــم  و مراقبــت داشــته باشــید. ف
برنامه ریــزی کنیــد و برنامــه ی صبــح 
را ســبک تر قــرار دهیــد تــا بــا طیــب 
خاطــر و بــدون خســتگی و مالــت، 
بعــد از ظهــر در مقــام تضــرع و 
شــوید. مســتقر  دعــا  و  نیایــش 

بــرای  کــه  شــریفی  مناجــات 
ــده ای فراهــم  امشــب وارد شــده، مائ
اســت. متــن آن راقــی و مطالــب 
ــل  ــات ذی ــت و توجه ــی اس آن عال
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اســت. فراهــم  اسماءالحســنی 

مناجات عرفه ، عطیه ای الهی

ــود را  ــر خ ــه ی عم ــان هم ــر انس اگ
بــه خاطــر ایــن اشــراق حســینی ســر 
ــی  ــر ســجده ی شــکر بگــذارد، کاف ب
نیســت. ایــن تجلــی حســینی در 
قالــب کلمــات و الفــاظ ریخته شــده؛ 
ــد و  ــل ندارن ــم تحم ــاظ ه ــی الف ول
ــن  ــا ای ــی جا ه ــود برخ ــوم می ش معل
کلمــات بی قــرار می شــوند و بــه 
ــي  ِ ــمَّ اِْجَعْلن ــد. »اَللَُّه ــص می آین رق
ــعِْدنِي  ــي أََراَك َو أَْس ــاَك َكَأنِّ أَْخَش
بِتَْقــَواَك َو اَل تُْشــقِنِي بَِمَعاِصیــَك َو 
ــارِْك  ِــَك َو بَ ــي َقَضائ ِ ِــي ف ــْر ل ِخ
ــبَّ  ــى اَل أُِح ــَدرَِك َحتَّ ــي َق ِ ِــي ف ل
ــْرَت َو اَل تَْأِخیــَر َمــا  تَْعِجیــَل َمــا أَخَّ
ــه از  ــم کــن ک ــا چنان ــَت؛ خدای ْل َعجَّ
تــو بترســم گویــا کــه تــو را می بینــم، 
ــبخت  ــرا خوش ــزگاری م ــا پرهی و ب
ــم  ــی ات بدبخت ــه نافرمان ــردان، و ب گ
ــم  ــت را برای ــر در قضای مکــن، و خی
اختیــار کــن، و بــه مــن در تقدیــرت 
ــو  ــل آنچــه را ت ــا تعجی ــت ده، ت برک
انداختــی نخواهــم، و  بــه تأخیــر 

ــی  ــش انداخت ــو پی ــر آنچــه را ت تأخی
ــه  ــد جمل ــن چن ــم«. همی ــل نکن می
را مشــاهده  کنیــد تــا ببینیــد کــه 
کلمــات تحمــل ندارنــد. کلمه هــا 
معنــا  کــه  هســتند  ظرف هایــی 
قالب هــا  ایــن  و  می ریــزد  آن  در 
عنایــت  و  می شــوند  بی قــرار 
حســینیه کمــک و یــاری می کنــد 
تــا دل ایــن تجلــی را دریافــت کنــد.

اگــر کســی بخواهــد مناجــات عرفــه 
بایــد  کنــد،  دریافــت  خــوب  را 
ــورایی  ــی عاش ــوی تجل ــردا در پرت ف
را  عرفــه  الســام(  )علیــه  سیدالشــهدا 
بخوانــد و ســیر کنــد و بــا مقتــل 
ــر  ــد. اگ ــه بیای ــاهده ی عرف ــه مش ب
عمــری باشــد و بــه روز عاشــورا 
برســیم، آنجــا عــرض خواهیــم کــرد 
کــه بایــد بــا عرفــه بــرای ســیر مقتــل 
برویــد. دســت عرفــه و مقتــل، عرفــه 
در  کربــا  و  عرفــات  عاشــورا،  و 
ــی  ــر دو تجل ــت؛ ه ــم اس ــت ه دس
حســین )علیــه الســام( اســت کــه همــه ی 
انبیــا و اولیــا و فرشــته ها را مــات 
ــت.  ــرده اس ــر ک ــوت و متحی و مبه
ــا در  ــن تجلی ه ــک از ای ــر ی ــه ه البت
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افــق خــود هســتند و وقتــی در کنــار 
هــم قــرار می گیرنــد، یکدیگــر را 
ــد.  ــا و از هــم رمزگشــایی می کنن معن
جمع بنــدی  نحــوی  بــه  دو  ایــن 
ســرزمین  ایــن  جلوه هــای  تمــام 
مقــدس و بلکــه کــره ی زمیــن اســت.

عرفــات، قدمــگاه تمــام انبیــا و اولیــا 
ــیار  ــب بس ــه، ش ــب عرف ــت و ش اس
عجیبــی اســت. از لحظــه ای کــه وارد 
ــا  ــوید، مبت ــات می ش ــرزمین عرف س
بی قــراری  و  دلشــوره  نوعــی  بــه 
ــل  ــه قاب ــه هیچ وج ــه ب ــوید ک می ش
توصیــف نیســت. آن شــب روشــنایی 
خاصــی دارد. مــن آن شــب در همــان 
بی قــراری و حــس عجیــب، در میــان 
ــی زدم و  ــه م ــا پرس ــان و چادر ه بیاب
کــوه  دور  از  عــده ای  کــه  دیــدم 
جبل الرحمــه خــارج نمی شــوند و 
جبل الرحمــه  ایســتاده اند.  همانجــا 
در شــب عرفــه تماشــایی اســت 
ایــن  دارد.  خاصــی  جلــوه ی  و 
ــداد  ــه امت ــر عرف ــا ظه ــراری ت بی ق
دارد و ظهــر، انســان اهــل دقــت، 
تحقیقــًا بــه مــرز جنــون می رســد. در 
وقــت زوال کــه وقــت نمــاز اســت، 

ــه ای در دل هــای اهــل  لــرزش و زلزل
معنــا بــر پــا می شــود و اتفاقــات 
ــد.  ــف رخ می ده ــل توصی ــر قاب غی
ــی  ــای معل ــت در کرب ــن وضعی همی
نیــز هســت و آنجــا هــم مــورد 
توجــه حضــرت حــق تعالــی اســت.

)علیــه  سیدالشــهدا  عرفاتــی  تجلــی 
ــد  ــت و بای ــب اس ــی عجی ــام( خیل الس

آن را قــدر دانســت. اگــر انســان 
یــک  در  را  خــود  عمــر  همــه ی 
ــراق  ــن اش ــرای ای ــکر ب ــجده ی ش س
ــم  ــاز ه ــد، ب ــینی باش ــی حس و تجل
ــا  ــت. آنج ــرده اس ــق آن را ادا نک ح
می توانیــم حســین )علیــه الســام( را در 
جلــوت و شــهود عرفاتــی اش ببینیــم. 
چنیــن چیــزی اکنــون در دســترس ما 
اســت؛ پــس بایــد قــدرش را بدانیــم.

معرفت، هدف آفرینش انسان

ــل  ــای چه ــت دع ــوان گف ــاید بت ش
از  ســجادیه،  صحیفــه ی  هفتــم  و 
نظــر کمیــت و کیفیــت، ســتاره ی 
منیــر  قمــر  بلکــه  و  اول  قــدر 
لیله البــدر اســت؛ دعــای عرفــه ی 
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اســت  الســام(  )علیــه  سیدالســاجدین 
درخشــان  ادعیــه ی  بیــن  در  کــه 
صحیفــه، درخشــش خاصــی دارد.

ــا  ــن دنی ــا در ای ــر م ــم عم امیدواری
تلــف  کم نصیــب  یــا  بی نصیــب 
ــیدن  ــرای رس ــان ب ــا انس نشــود. گوی
بــه ایــن معــارف متولــد شــده اســت 
و اعمــال و مجاهدت هــا و ســیر ها 
او  معاشــرت های  و  ســلوک ها  و 
ــد  ــه دســت هــم بدهن ــد دســت ب بای
تــا ایــن معــارف را دریافــت کنــد. در 
ــنَّ  ــُت الِْج ــا َخَلْق ــه: »َوَم ــیر آی تفس
ــُدوِن؛]۳[ و جــن و  ْــَس إاِلَّ لِیَْعبُ َواْلِن
ــرای آنکــه  ــدم، جــز ب ــس را نیافری ان
ــد:  ــزرگان فرموده ان ــتند«، ب ــرا بپرس م
بــرای  لِیَْعرُِفــون؛  أْی  »لِیَْعبُــدوَن 
ــرای  ــی ب ــتند، یعن ــرا بپرس ــه م آنک
ــرای  ــان ب ــند«. انس ــرا بشناس ــه م آنک
ــده اســت و سیدالشــهدا  شــناخت آم
)علیــه الســام( در مــورد فلســفه ی خلقــت 

بــرای  انســان  کــه  فرموده انــد 
ــت. ــده اس ــق ش ــی خل ــت اله معرف
ــی  ــر نوع ــای دیگ ــه ی کار ه ]۴[ هم
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــکان ب ــیر و پل مس
ایــن  در  انســان  اســت.  معرفــت 

ــر و  ــاد اکب ــا و جه مســیر مجاهدت ه
جهــاد اصغــر و ســیر و ســلوک دارد 
تــا بــه آن شــهود و مرتبــه از تماشــای 
ــن  ــات ای ــد. مقدم ــق برس ــال ح جم
صالــح  اعمــال  همیــن  معرفــت، 
و  مجاهدت هــا  و  تاش هــا  و 
خدمت هــا و معاشــرت های مبتنــی 
بــر نیــت پاکیــزه اســت. اینهــا دســت 
بــه دســت هــم می دهنــد تــا در 
عقــل مــا ارتفــاع ایجــاد شــود و 
بتوانیــم بــا چشــم عقــل، جمــال 
حــق و طلعــت الهیــه را تماشــا کنیــم.

ــت و  ــع اس ــی مرتف ــه خیل ــن نقط ای
کعبــه ی آمــال اولیــا و صلحــا اســت. 
ــا  ــام در دســترس م ــن مق ــه ای چگون
ــن چشــم  ــا ای ــا ب ــرد؟ آی ــرار می گی ق
قصــور  دارای  و  گرفتــار  و  آلــوده 
ــوان تماشــا کــرد؟ شــما امشــب  می ت
ــق  ــده نیســت الی ــن دی ــد: ای می گویی
ــده  ــر ب ــم دگ ــو؛ چش ــدار روی ت دی
ــو را. آن چشــم و  ــم ت کــه تماشــا کن
بصیرت همین اشــراق حســینی اســت 
و گفته انــد وســیله ی حســینیه ماورای 
ــما  ــال ش ــت. ح ــایل اس ــه ی وس هم
ــد:  ــه بگویی ــد ک ــه باش ــد این گون بای



7

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

آقــا جــان! اجــازه بــده کــه یــک لحظه 
ــو  ــم های ت ــا چش ــن ب ــک آن، م و ی
ــان  ــه مؤمن ــات عرف ــم. در مناج ببین
ــد از دور و  ــه هرچن ــد ک ــد دارن امی
ــن  ــه چنی ــا، ب ــه ی حجاب ه ــا هم ب
نگاهــی برســند. ایــن امیــد بــه خاطــر 
ــه  ــهدا )علی ــرت سیدالش ــگاه حض جای
متعــال  خــدای  محضــر  در  الســام( 

اســت. قــرب و منزلــت حضــرت 
ــا متوســل  ــه حــدی اســت کــه اولی ب
ــگاه می شــوند. ــام و جای ــن مق ــه ای ب

ــخصی را  ــام( ش ــه الس ــادی )علی ــام  ه ام
اجیــر کردنــد کــه بــرود و در حائــر، 
دعــا  ایشــان  بــرای  قبّــه،  تحــت 
نمایــد.]۵[ حضــرت اینجــا بــه همه ی 
ــرده را  ــد و پ ــخ آمــوزش می دهن تاری
مقــداری کنــار می زننــد تــا همــه 
بداننــد کــه چشــم امیــد حجــج الهیــه 
نیــز بــه سیدالشــهدا )علیــه الســام( اســت.

حســین )علیــه الســام( برابــر بــا امیــد 
اســت؛ لــذا انســان ایــن امیــد را 
ــدای  ــه خ ــن ب ــن ظ ــا حس دارد و ب
متعــال، بــه اســتقبال ایــن شــب 
بســیار باعظمــت و پــر نــور و آن 

مــی رود. توصیف نشــدنی  روز 

امــام ســجاد )علیــه الســام( در دعــای 
ســجادیه  صحیفــه  شــانزدهم 
ــي«؛  ــُل مِنِّ ــْن أْجَه ــد: »َفَم می فرمای
ــد  ــه رش ــبت ب ــر نس ــن جاهل ت از م
خــودم چــه کســی در عالــم هســت؟! 
ــه  ــم ک ــی می دانی ــن نادان ــا همی ــا ب م
ــال از  ــدای متع ــت خ ــف و عنای لط
ــترس  ــام( در دس ــم الس ــه )علیه ــق ائم طری
ــه اســت. مــن خــودم  ــرار گرفت ــا ق م
ــرار  ــق ق ــن اهلل مطل را در حضــور امی
می دهــم و می گویــم بــه انــدازه ی 
جهــل بی انتهــای مــن، معرفــت شــما 
ــور  ــت. این ط ــا اس ــرز و بی انته بی م
به اســتقبال شــب و روز عرفــه بروید.

کــه  باشــد  ایــن  بــه  حواســتان 
تکرارناشــدنی  فرصت هــا  ایــن 
اســت و فــرض کــه شــب و روز 
باشــیم،  زنــده  دیگــری  عرفــه ی 
آن عرفــه ی دیگــری اســت و بنــا 
ــزل دیگــری  ــام و من اســت آنجــا مق
ــن  ــس ای ــود. پ ــا ش ــما بن ــرای ش ب
شــب و روز عرفــه یــک فرصــت 
اســت. تکرارنشــدنی  و  اســتثنائی 
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بارگاه الهی، جای ناامیدی 
نیست

انســان بایــد بــا قلــب پــر از امیــد بــه 
درگاه حضــرت حــق بــرود و تمنــای 
ــطه ی او  ــد. واس ــته باش ــت داش معرف
کیســت؟ واســطه ی او همیــن کلمــات 
اولیــا اســت کــه اشــراق و تجلــی آنان 
اســت. ولــی الهــی در کلمــات خــود 
ــاب  ــور ن ــد و کام او ن ــی می کن تجل
اســت. حســین زمــان )عجــل اهلل تعالــی 
ــدان  ــن می ــط ای ــم وس ــریف( ه ــه الش فرج

و مربــی اعظــم اســت و همــه ی 
ــرد. ــت می ب ــن ضیاف ــه ای ــا را ب دل ه

ــَن«  اغِبِی ــوٌح لِلرَّ ــَك َمْفتُ ــر »بَابُ تعبی
بــه همیــن جریــان اشــاره دارد. بــاب 
ــه  ــت ک ــه اس ــیله ی الهی ــن وس همی
همیشــه در دســترس اســت و بــه هــر 
ــه متصــل  ــم الســام( ک ــه )علیه ــک از ائم ی
ــوید.  ــل می ش ــدا وص ــه خ ــوید، ب ش
ــن  ــت و ای ــاز اس ــه ب ــن در همیش ای
ــم  ــی ه ــرت و فریادرس ــه و نص اغاث
اینکــه  از  قبــل  و  اســت  نزدیــک 
و  نصــرت  کنــی،  اســتنصار  تــو 
ــن  ــت. ای ــم اس ــی فراه ــت اله اجاب
الهــی  اغاثــه ی  و  مفتــوح  بــاب 

ــا آن توضیحــات  همیشــه هســت؛ ام
ــه در  ــد ک ــا بگوی ــه م ــد ب می خواه
ــاز  ــاب خیلــی ب ــام خــاص، ایــن ب ای
عنایــات  و  ایــن جلوه هــا  اســت. 
ــد  ــه وج ــا را ب ــل معن ــاف، اه و الط
نــاب  فرصت هــای  و  مــی آورد 
ملکــوت  نظــر  از  کــه  خــاص  و 
پیــدا  عجیــب  توســعه ی  زمــان، 
اســت. توضیــح  غیرقابــل  کــرده، 

ااْلمُِلــوَن«؛  مِنْــَك  يَِخیــُب  »ال 
هیــچ  تــو  کــرم  و  لطــف  از 
اگــر  نیســت.  ناامیــد  آرزومنــدی 
کســی اینجــا آرزو بیــاورد، قریــن 
اســت. تحقــق  بــه  متصــل  و 

َعَطائِــَك  مِــْن  يَیْــأُس  ال  »َو 
بــه  کســی  اگــر  ُضــونَ«؛  الُْمتََعرِّ
ســاحت لطــف و کــرم و رحمــت تــو 
متعــرض شــود )بــه راز و نیــاز و نماز 
ــو  ــد نمی شــود و عطــای ت و...(، ناامی
قبــل از درخواســت آمــاده اســت.

ــی دارد  ــا معن ــدی آنج ــأس و ناامی ی
ــه هــم  کــه مــا مقدمــات زیــادی را ب
ــراه  ــزار راه و بی ــم و از ه متصــل کنی
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ــه  ــا ب ــم ت ــزی کنی ــم و برنامه ری بروی
عطایــی از کســی یــا چیــزی برســیم. 
ایــن مســیر، دردسرســاز و  خــودِ 
ناامیدکننــده اســت. ممکــن اســت 
ــزه،  ــا جای ــا ی ــک عط ــا و ی ــن م بی
ــه  ــد ک ــته باش ــود داش ــع وج ده مان
مــا قبــل از هــر یــک از ایــن موانــع، 
متوقــف شــویم. اگــر هــم از همــه ی 
ــه  ــه آن نقط ــم و ب ــور کنی ــع عب موان
برســیم، آن معطــی ممکــن اســت 
ــم!  ــد: نمی ده ــود و بگوی ــیمان ش پش
گاهــی هــم ممکــن اســت آن عطــا را 
ــا همــان لحظــه آن  ــا بدهــد، ام ــه م ب
ــوارد  ــن م ــم. در ای را از دســت بدهی
اســت کــه یــأس معنــا پیــدا می کنــد.

ــا  ــد و رب، تنه ــن عب ــاط بی در ارتب
ــدارد،  ــی ن ــچ فرض ــه هی ــزی ک چی
یــأس اســت. اصــًا اینجــا یــأس 
نــه  یــأس  اینجــا  نــدارد.  معنــی 
ــه در  ــا و ن ــه در عط ــی و ن در معط
ــه  ــی ب ــذا حت ــدارد؛ ل ــرض ن معطــا ف
ــوس  ــی مأی ــر کس ــی اگ ــاظ فقه لح
داده  انجــام  کبیــره  گنــاه  شــود، 
ــرم  ــا و ک ــی از عط ــر کس ــت. اگ اس
ــرت  ــه حض ــود، ب ــوس ش ــی مأی اله

از  و  زده  بهتــان  و  تهمــت  حــق 
قاعــده ی بندگــی خــارج شــده اســت.

ــک  ــط ی ــا، فق ــن عط ــه ای ــیدن ب رس
بهانــه می خواهــد و آن، خواســتن 
ــه، در  ــان بی عرض ــط انس ــت. فق اس
ســؤال و خواســتن ناتــوان اســت. 
اگــر کســی از ایــن مــدار خــارج 
شــود، آیــس مـِـن رحمــه اهلل می شــود 
ــت. ــد داش ــدی خواه ــقاوت اب و ش

»َو ال يَْشــَقى بِنَقَِمتَِك الُْمْســتَْغفُِروَن«؛ 
ــد  ــو بیای ــن ت ــه ذه ــت ب ــن اس ممک
ــان و  ــرای خوب ــا، ب ــن چیز ه ــه ای ک
ــورد  ــه در م ــا ک صالحــان اســت و م
هــر امانــت مــوال، خیانــت کرده ایــم، 
ــد،  ــه ش ــه گفت ــم. آنچ ــهمی نداری س
بــرای اهــل طاعــت و امانتــداران 
ــکان  ــد ام ــام می فرمای ــا ام ــت؛ ام اس
داشــته  اســتغفار  کســی  نــدارد 
بدبختــی شــود. باشــد و گرفتــار 

قــرآن در آیــه ای تکان دهنــده خطــاب 
ــا َكاَن اهللُ  ــه پیامبــر می فرمایــد: »َوَم ب
ــو  ــا ت ــْم؛]۶[ ت ــَت فِیهِ ْ ــْم َوأَن بَُه لِیَُعِذّ
ــر آن  ــان هســتی، خــدا ب ــان آن در می
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ــد«.  نیســت کــه ایشــان را عــذاب کن
ــه  ــت؛ بافاصل ــان اس ــک ام ــن ی ای
ــا َكاَن اهللُ  ــد: »َوَم ــدی می آی ــان بع ام
ــا  ــتَْغفُِروَن؛]۷[ ت ــْم يَْس ــْم َوُه بَُه ُمَعِذّ
آنــان طلــب آمــرزش می کننــد، خــدا 
ــود«. ــد ب ــان نخواه ــده ایش عذاب کنن

کســی کــه اهــل اســتغفار باشــد، 
نمی شــود.  الهــی  عــذاب  گرفتــار 
ایــن ســخنان، مبالغــه و خیال پــردازی 
صــادق  ســخن  بلکــه  نیســت؛ 
مصــّدق اســت و او بــرای مــا کشــف 
ــردا،  ــب و ف ــد. امش ــت می کن حقیق
ــت. ــتغفار اس ــتن و اس ــت برگش وق

حــال امــام ســجاد )علیــه الســام( یــک 
ــده  ــک ع ــد. ی ــر می رون ــدم باالت ق
مقــام  غافــل هســتند و حتــی در 
ــن  ــف ای اســتغفار هــم نیســتند. تکلی
ــوٌط  ــَك َمبُْس ــت؟ »رِْزُق ــراد چیس اف
لَِمــْن َعَصــاَك َو ِحْلُمــَك ُمْعتَــرٌِض 
ــی و رحمــت  ــاَواَك«؛ مهربان ــْن نَ لَِم
تــو این قــدر وســیع اســت کــه حتــی 
ــفره ی  ــم س ــت ه ــل معصی ــرای اه ب
رزق تــو پهــن اســت و بردبــاری 
تــو شــامل حــال کســی کــه در 

ــا تــو برمی آیــد هــم  مقــام دشــمنی ب
ــی  ــت می ده ــه او وق ــو ب می شــود؛ ت
شــما  نمی گیــری.  را  او  جــان  و 
می بینیــد کــه متجاهریــن بــه فســق و 
گناهــکاران مشــغول زندگــی و لــذت 
ــه  ــی ب ــتند و حت ــری هس ــردن ظاه ب
ــد  ــر بهره من ــر، مفصل ت ــب ظاه حس
الهــی  ســفره های  و  می شــوند 
همچنــان بــرای همــه گشــوده اســت.

إِلَــى  اْلِْحَســاُن  »َعاَدتُــَك 
ــار  ــان و رفت ــن احس ــیئِیَن«؛ ای الُْمِس
خــوب و رســیدگی کننده از طــرف 
تــو بــا گناهــکاران، عــادت تو اســت.

َعَلــى  اْلِبَْقــاُء  ُســنَّتَُك  »َو 
ــه معنــای  ــَن«؛ ابقــاء اینجــا ب الُْمْعتَِدي
دوام رزق و لطــف اســت. ســنت 
هــم عــادت و خصلــت مســتقر و 
جــدی و بــادوام اســت. معتدیــن 
تمــام  کــه  هســتند  کســانی  هــم 
و  می شــکنند  را  بندگــی  مرز هــای 
ــد. ــوط تجــاوز می کنن ــام خط ــه تم ب

ــِن  ــَك َع ــْم أَنَاتُ تُْه ــْد َغرَّ ــى لََق »َحتَّ
ــِن  ــَك َع ــْم إِْمَهالُ ُه ــوِع َو َصدَّ ُج الرُّ
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ـُزوِع«؛ این قــدر ملهــت دادن و  النُـّ
بردبــاری و مهربانــی تــو امتــداد پیــدا 
می کنــد کــه آنــان دچــار غــرور 
خــدا  می گوینــد:  و  می شــوند 
ــی  ــت می ده ــو وق ــت؟! ت ــا اس کج
تــا آنــان بــه خودشــان بیاینــد و 
پیــدا  اســتغفار  و  توبــه  فرصــت 
ــه  ــود را ادام ــان راه خ ــا آن ــد؛ ام کنن
ــای  ــه معن ــا ب ــات اینج ــد. ان می دهن
ــن  ــت. ای ــت دادن اس ــال و فرص امه
امهــال باعــث شــده کــه آنــان دچــار 
بــا  و  شــوند  خودفریبــی  نوعــی 
ــد. ــم برون ــمت جهن ــه س ــرعت ب س

ــوا إِلَــى  ــْم لِیَفِیئُ ــَت بِهِ َّیْ ََّمــا تََأن »َو إِن
أَْمــرَِك َو أَْمَهْلتَُهــْم ثَِقــًة بِــَدَوامِ 
ــت  ــان مهل ــه آن ــه ب ــو ک ــِكَك«؛ ت ُمْل
ــه  ــود ک ــرای آن ب و فرصــت دادی، ب
برگردنــد؛ تــو نمی خواســتی آنهــا 
ــن  ــه در اولی ــد؛ وگرن ــت برون از دس
لحظــه و حتــی وقتــی نیت گنــاه کرده 
ــوراً  ــه ف ــد ک ــتحق بودن ــد، مس بودن
بــه شــعله ای از شــعله های جهنــم 
تبدیــل شــوند. تــو کــه این طــور 
مهلــت می دهــی، در مــورد ملــک 
ــداری. ــی ن ــود نگران ــلطنت خ و س

گــر جملــه ی كائنــات كافــر گردند         
ــاش ننشــیند گــرد ــن كبري ــر دام ب

ــه  ــه الســام( در ادام حضــرت ســجاد )علی
مِــْن  َكاَن  »َفَمــْن  می فرماینــد: 
ــا  ــُه بَِه ــَت لَ ــَعاَدةِ َختَْم ــِل السَّ أَْه
ــَقاَوةِ  َو َمــْن َكاَن مِــْن أَْهــِل الشَّ
ـِـُروَن إِلَــى  ــْم َصائ ــا ُكلُُّه ــُه لََه َخَذلْتَ
ُحْكِمــَك«؛ اگــر کســی اهــل ســعادت 
نقطــه ی  در  و  برمی گــردد  باشــد، 
کامیابــی و ســعادت مســتقر می شــود. 
چنانچــه کســی اهــل شــقاوت باشــد، 
خواهــد  ابــدی  شــقاوت  گرفتــار 
ــو و تحــت  ــم ت ــه حک ــه ب ــود. هم ب
حکــم هســتند و پــای حســاب و 
شــئون  تمــام  و  می آینــد  کتــاب 
تحــت  و  می کنــد  رجــوع  آنــان، 
ــر  ــه تعبی ــرد. ب ــرار می گی ــو ق ــر ت ام
ــای  ــام( در دع ــه الس ــی )علی ــرت عل حض
ــْن  ــراُر مِ ِ ــُن الْف ــل: »َو ال يُْمِك کمی
ــت  ــن از حکوم ــَك؛ گریخت ِ ُحُكوَمت
ــت«. ــن نیس ــو ممک ــی ت و فرمانروای

اینجــا چنــد نکتــه در مــورد امهــال و 
ســعادت و شــقاوت وجــود دارد کــه 
ــه ی  ــق داد، در جلس ــدا توفی ــر خ اگ
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ــران  ــرادران و خواه ــت ب ــد خدم بع
شــد. خواهــد  عــرض  عزیــز 

دوســتان بــا همیــن نکته هــا و راز هــا 
و روز عرفــه  اســتقبال شــب  بــه 
برونــد و بهره منــد شــوند. مخصوصــًا 
ــان را  ــدر خودش ــوان، ق ــتان ج دوس
ــد.  ــا بدانن ــن بهره برداری ه ــرای ای ب
ــی  ــره ای دارد، از جوان انســان هــر به
دارد. خیــال نکنیــد بعد هــا وقــت 
هســت. ذخایر معنوی شــما در دوران 
جوانــی جمــع می شــود؛ بعد هــا فقــط 
ــرورش  ــعه و پ ــد آن را توس می توانی
ــه ها را  ــن توش ــما ای ــر ش ــد. اگ دهی
ــا  ــد، بعد ه ــی برنداری ــام جوان در ای
ــه  ــب و روز عرف ــت. ش ــری نیس خب
ــه شــما اســت و حواســتان  ــق ب متعل
نبایــد بــه جــای دیگــری پــرت شــود. 
ــد؛  ایــن فرصت هــا را از دســت ندهی
نــدارد  جایگزینــی  هیــچ  چراکــه 
و فرصــت بعــدی وجــود نــدارد. 
بدانیــد. را  فرصت هــا  ایــن  قــدر 

روز  و  شــب  کــه  باشــد  یادتــان 
عرفــه دهــری اســت و بــا گــذر 
نمی کنــد.  تغییــری  ایــام  و  افــق 

ــان  ــروز روز عرفه ش ــًا حجــاج ام مث
بــوده و بــرای مــا فــردا اســت. اینهــا 
ــت و  ــان اس ــن زم ــه باط ــوط ب مرب
اشــراق در باطــن زمــان رخ می دهــد.

و  سیدالشــهدا  حــق  بــه  خــدا 
سیدالســاجدین و موالیمــان حضــرت 
بقیــت اهلل )علیهــم الســام(، ســهم مــن و 
شــما و دوســتان حضــرت را از ایــن 
ــرار دهــد. ــراوان ق ــا ف شــب و روز ه
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