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ْعــِف ـکمِــَنالضُّ َوإِنَـّ »اللَُّهــمَّ
َخَلْقتَنَــاَوَعَلــیالَْوْهــِنبَنَیتَنَــا
ابْتََدأتَنَــا َمهِیــٍن َمــاءٍ مِــْن َو
تِــکَو بُِقوَّ َفــَاَحــْوَللَنَــاإِلَّ
بَِعْونِــکَفأیْدنَــا َةلَنَــاإِلَّ َلُقــوَّ
ــِدیِدک«. ْدنَابِتَْس ــِدّ ــکَوَس بِتَْوفِیقِ

 
هفدهم ربیع االول، مناسبتی 

بی نظیر و بزرگ

خدمــت بــرادران و خواهــران عزیــز، 
ــده ی  ــاد فرخن ــت می ــر برک ــام پ ای
ــم  ــادق )علیه ــام ص ــم و ام ــر اعظ پیامب
ــم و  ــرض می کن ــک ع ــام( را تبری الس

جمعــًا بــه محضــر موالیمــان تبریــک 
بــا  امیدواریــم  می کنیــم.  عــرض 
بــرکات  از  حضــرت،  آن  دعــای 
مــا  مســعود، جمــع  میــاد  ایــن 
آل  و  محمــد  دوســتان  همــه ی  و 
ــند. ــد باش ــام( بهره من ــم الس ــد )علیه محم

کمتــر مناســبتی، از نظــر عظمــت بــه 
ــت.  ــع االول اس ــم ربی ــه ی هفده رتب
و  بــزرگ  خیلــی  مناســبت  ایــن 
ــدس  ــود مق ــت. وج ــاب آور اس اعج
ــور  ــه(، ن ــه و آل ــی اهلل علی ــم )صل ــر اعظ پیامب
ــتین  ــادر نخس ــق اول و ص اول و خل
و معلــم اول و تجلــی اعظــم رحمــت 
ــام و  ــده ی ت ــه و نماین ــعه ی الهی واس
ــت  ــت و رحیمی ــام رحمانی ــام مق تم
خــدای متعــال، و آینــه دار اســماء 
و جــال حضــرت حــق  جمــال 
ــورد  ــاف در م ــن اوص ــا ای ــت. ب اس
گفــت؟!  می تــوان  چــه  ایشــان 
خــدای متعــال بــر جامعــه ی بشــریت 
ــه  ــری ب ــاس بش ــته و لب ــت گذاش من
انــدام ایــن حقیقــت بــا عظمــت 
ــا ََّم ــت: »إِن ــوده اس ــانده و فرم پوش
...؛]۱[  أَنـَـابََشــٌرمِثُْلُكــْمیُوَحیإِلـَـيَّ
مــن هــم مثــل شــما بشــری هســتم، 
ــود«.  ــی می  ش ــن وح ــه م ــی[ ب و]ل
ایــن شــرف بســیار بزرگــی اســت و 
مگــر می شــود آن را درســت تصــور 
ــد  ــا می گوی ــه م ــده و ب ــرد؟! او آم ک
مــن بشــری ماننــد شــما هســتم. چــه 
ــاک؟!  ــم پ ــا عال ــاک را ب ــبت خ نس
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ــرش،  ــوی ع ــال از آن س ــدای متع خ
ــط  ــه محی ــود را ب ــف خ ــت لط دس
فــرش آورده و در دســترس عالــم 
 امــکان قــرار داده و گفتــه اســت: »إِنَّ
ــوَن ــایُبَایُِع ََّم ــَکإِن ــَنیُبَایُِعونَ الَِّذی
کــه  کســانی  حقیقــت،  در  اهللَ؛]۲[ 
ــن  ــز ای ــد، ج ــت می کنن ــو بیع ــا ت ب
نیســت کــه بــا خــدا بیعــت می کننــد«.

 خــدای متعــال، دیــن مرضــی و 
ــط  ــود را توس ــل خ ــندیده و کام پس
آن حضــرت بــه بشــریت هدیــه داد و 
نعمــت عظیــم قــرآن کریــم به دســت 
مبــارک آن حضــرت بــه انســان ها 
رســید و نعمــت عظمــای خاتــم 
االوصیــا و ســیده نســاءالعالمین و 
ائمــه  )علیهــم الســام(، از وجــود مقــدس او 
ــه بشــریت رســید. همــه ی اینهــا از  ب
هفدهــم ربیــع به مــا رســیده و مصدر 
ــت. ــی اس ــه ی مهم ــن نقط ــا چنی آنه

اهمیت تالش برای شباهت به 
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله(

آنچــه مــا بایــد در ایــن ایــام از 
آن  کنیــم،  تمنــا  متعــال  خــدای 
ــگاه  ــاب را ن ــرف انتس ــه ش ــت ک اس
ــان را  ــوان خودم ــه ی ت ــم و هم داری
ــه ی کریمــه  ــن آی ــه ای ــرای عمــل ب ب
ــات  ــرر آی ــه جــزء غ ــم ک بســیج کنی
قبــًا  و  اســت  قرآنــی  کریمــه ی 
ــل  ــن محف ــت در همی ــد نوب ــم چن ه
نورانــی نکاتــی را در مــورد ایــن 
ــه:  ــم ک ــرض کردی ــه ع ــه ی کریم آی
ِ ــوِلاهللَّ ــيَرُس ِ ــْمف ــْدَكاَنلَُك »لََق
َ أُْســَوٌةَحَســنٌَةلَِمــْنَكاَنیَْرُجــواهللَّ
َوالْیَــْوَماْلِخــَر؛]۳[ قطعــًا برای شــما 
در ]اقتــدا بــه[ رســول خدا سرمشــقی 
نیکــو اســت، بــرای آن کــس کــه بــه 
خــدا و روز بازپســین امیــد دارد«. 
قــوای  و  فکــری  امــکان  همــه ی 
جســمانی  و  روحانــی  و  درونــی 
نعمت هــای  و  و عمــر و ظرفیــت 
پیرامونــی مــا بایــد ســازماندهی و 
ــم  ــه ه ــود و ب ــیج ش ــت و بس مدیری
ــت  ــه در جه ــود و یکپارچ ــه ش بافت
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تحصیــل شــباهت بــه حضــرت خاتم 
ــه ممکــن اســت  ــدار ک ــه هــر مق ـ ب
ــزی  ــان چی ــن هم ــرد. ای ــرار گی ـ ق
ــه  ــک کلم ــوان در ی ــه می ت ــت ک اس
گفــت، غایــت و هــدف خلقــت 
ــرت و  ــن از حض ــو گرفت ــت. الگ اس
تأســی بــه ایشــان، عمــل بــه وظیفــه 
ــت.  ــان اس ــی انس ــت اصل و مأموری
انســان بایــد از نظــر آفــاق فکــری و 
عظیــم  ظرفیت هــای  و  جهان بینــی 
ــد و  ــاش کن ــی، ت ــوی و روحان معن
ــدان شــباهت جویی و تقــرب  وارد می
بــه حضــرت شــود. ایــن تأســی 
ــدا  ــیعه گری و اقت ــیع و ش ــان تش هم
کــردن و هماهنــگ شــدن اســت؛ 
منتهــا هماهنــگ شــدن در معنــای 
ــف.  ــاد مختل ــراخ و ابع ــترده و ف گس
ــترده  ــی گس ــول اهلل« معنای ــی رس »ف
کلمــه ی  از  مــا  دارد.  عجیــب  و 
شــباهت اســتفاده کردیــم؛ چراکــه 
ایــن کلمــه را خــود حضــرت بــه کار 
ــد و در فرهنــگ نبــوی اســت. برده ان

رجوع به منابع »معتبر« جهت 
شناخت سیره نبوی

ــه مــا  ــم خــدای متعــال ب امیدواری
ــن  ــا در ای ــه ی م ــد و هم ــق ده توفی
زمینــه تصمیــم بگیریــم و یــک قــدم 
جلوتــر برویــم. از خــدای متعــال 
بخواهیــم افــکار و مــرام و منطــق 
و فکــر و ذکــر و زیســت فــردی 
و اجتماعــی و سیاســی و زندگــی 
و  نزدیــک  دائمــًا  مــا  مدیریتــی 
ــود. خــدای  ــر ش ــه پیامب ــر ب نزدیک ت
متعــال، از لطــف و فضــل خــود، 
ایــن کار را بــرای مــا آســان تر کــرده 
بــه  اوالً  بــودن،  آســان تر  ایــن  و 
ــه  ــیره )ک ــی س ــل تفصیل ــت نق جه
از قــرآن کریــم شــروع شــده اســت( 
ــرت  ــود عت ــت وج ــه جه ــًا ب و ثانی
و  ترجمــه  کــه   اســت  طاهریــن 
شــرح عینــی ســیره ی نبــوی هســتند.

قــرآن توصیف کننــده ی جمــال نبــوی 
اســت و نقــل ســیره از آنجــا شــروع 
شــده و بعــداً در کلمــات اولیــا ادامــه 
پیامبــر  روش  و  ســیره  و  می یابــد 
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اعظــم )صلــی اهلل علیــه و آلــه( در ســاحت های 
مختلــف  جلوه هــای  و  گوناگــون 
بیــان می شــود. در صــدر اســام هــم 
ــام  ــوی اهتم ــال نب ــیم جم ــه ترس ب
ــا و  ــا جف ــته اســت. منته وجــود داش
خطــا هــم زیــاد رخ داده و شــاید 
و  تحریــف  خطا هــا،  بزرگ تریــن 
مداخلــه در بیــان ســیره ی نبــوی 
ــن رجــوع  ــع ام ــه مناب ــد ب باشــد. بای
همان هایــی  امــن  منابــع  و  کــرد 
ــدا  ــای خ ــط اولی ــه توس ــتند ک هس
ــا قــرآن  ــه مــا رســیده اند و کامــًا ب ب
کریــم تطبیــق دارد و رمزگشــایی هــم 
ــرای  ــا ب ــزرگان م ــت و ب ــده اس ش
ــد. ــت کرده ان ــط آن هم ــرح و بس ش

در منابــع بــرادران اهــل ســنت، آنچــه 
می شناســیم،  صحــاح  عنــوان  بــه 
مطالــب فــراوان غیرصحیــح در مــورد 
ــل شــده  ــوی نق ــیره ی نب ــر و س پیامب
کــه باعــث خجالــت و شــرم اســت. 
امیدواریــم خــود آنهــا دســت بــه کار 
شــوند و منابعشــان را پاالیــش کننــد. 
مصــادر  و  منابــع  در  خوشــبختانه 
ــود  ــًا وج ــواردی اص ــن م ــا چنی م

نــدارد و اگــر هــم در گوشــه و کنــار 
ــا دقــت  ــان شــده باشــد، ب چیــزی بی
تصحیــح  مراقبــت،  و  احتیــاط  و 
ــل  ــع اه ــه در مناب ــت. آنچ ــده اس ش
پیامبــر  مــورد ســیره ی  در  ســنت 
نقــل  آلــه(  و  علیــه  اهلل  )صلــی  عظیم الشــأن 
ــتم ها  ــن س ــاوی بزرگ تری ــده، ح ش
ــزرگان  ــی از ب ــت. برخ ــا اس و جفا ه
ــان را  ــده  و آن ــه کار ش ــت ب ــا دس م
ــد کــه در  ــه گرفته ان ــه نقــد و مباحث ب
ــای  ــتودنی آق ــاش س ــه، ت ــن زمین ای
عاملــی در »الصحیــح مــن ســیره نبــی 
ــه  ــل ماحظــه اســت. البت اعظــم« قاب
کتــاب ایشــان، فنــی و بــرای محققان، 
قابــل ماحظه اســت. ســبک درســتی 
تــاش جــدی  و  کــرده  انتخــاب 
از آغــاز تــا انجــام داشــته تــا در 
ــی  ــدد و وســیع، الگوی ــدات متع مجل
صحیــح از تاریــخ و ســیره و زندگــی 
ــان  ــد خودم ــق قواع ــرت، مطاب حض
ــر مرتضــی  ــه جعف ــه دهــد. عام ارائ
عاملــی از مفاخــر معاصــر اســت 
کــه قلمــی صائــب دارد و در احــوال 
موســوعه های  الســام(،  )علیهــم  ائمــه 
ــرده اســت  ــه ک ــزرگ ارائ متعــدد و ب
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ــی دارد.  ــادی و تتبع ــیوه ی اجته و ش
تاش هــای خوبــی  نیــز  دیگــران 
در ایــن زمینه هــا انجــام داده انــد.

از خــدای متعــال، بــرای کســانی کــه 
ــب  ــتند، طل ــان هس ــم و بی ــل قل اه
توفیــق می کنیــم تــا در بیــان ســیره ی 
پیامبــر عظیم الشــأن )صلــی اهلل علیــه و آلــه( 
ــوز  ــرا هن ــند؛ زی ــته باش ــت داش هم
جــای کار فراوانــی باقــی اســت. 
ــرادران  ــود ب ــن خ ــم در بی امیدواری
اهــل ســنت، علمــای خوش فکــر 
و تقریبــی بــا همــت وارد میــدان 
شــوند و ایــن منابــع را اصــاح و 
ــود را از  ــادر خ ــد و مص ــه کنن تنزی
ــتگاه  ــه دس ــی ک ــای بی ربط حرف ه
دســتگاه  مخصوصــًا  خافــت، 
بنی امیــه، بــا کینــه نســبت بــه پیامبــر 
بیــان  آلــه(  و  علیــه  اهلل  )صلــی  عظیم الشــأن 
پاالیــش  و  کننــد  پــاک  کرده انــد، 
ــب  ــه مطال ــد ک ــد و ببینی ــد. بروی دهن
ــل  ــانی نق ــه کس ــا از چ ــن کتاب ه ای
شــده اســت! یکــی از آنهــا ابوهریــره 
و دیگــری کعــب االحبــار اســت.

 
قرآن و عترت، تنها منابع معتبر 

جهت شناخت سیره نبوی

ــا،  ــک مبن ــیره، ی ــناخت س ــرای ش ب
قــرآن  بــه  اســت.  کریــم  قــرآن 
مخالــف  مطالــب  و  بازگردیــم 
دیــوار کوبیــم. بــه  را محکــم  آن 

وجــود  هــم  دیگــر  طــرف  در 
اقــدس ائمــه ی طاهریــن و حضــرت 
ــت  ــام( اس ــم الس ــره )علیه ــه ی طاه صدیق
ــیره ی  ــط دهنده ی س ــرح و بس ــه ش ک
ــر  ــتند. اگ ــه( هس ــه و آل ــی اهلل علی ــر )صل پیامب
را  عزیزمــان  پیامبــر  می خواهیــم 
ــان  ــن انس ــرح آن در همی ــم، ش ببینی
ــام  ــه ای از ام ــاله اســت. جمل ۲۵۰ س
ــه  ــده ک ــل ش ــأن نق ــل عظیم الش راح
ــی اســت و  ــده و عال بســیار تکان دهن
مــن مکــرر گفتــه ام و آن اینکــه اگــر 
فاطمــه مــرد بــود، خــودِ پیامبــر بــود. 
مــا حضــرت زهــرا )ســام اهلل علیهــا( را 
داریــم کــه شــرح همــان حقیقــت، بــا 
ویژگی هــای یــک خانــم اســت. بعــد 
از ایشــان هــم حضــرت امیرالمؤمنیــن 
ــی  ــم کــه نفــس النب ــه الســام( را داری )علی
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اســت و ایــن سلســله تــا مهــدی )عّجــل 
اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( ادامــه پیــدا می کنــد. 

طبــق تعبیــر دقیــق حضــرت آقــا، این 
انســان ۲۵۰ ســاله، یــک حقیقــت 
ــام  ــن حقیقــت، چــه در مق اســت. ای
ــام قضــاوت  ــه در مق ــت و چ حاکمی
و چــه در مقــام جهــاد و نبــرد و چــه 
در  چــه  و  اتمام حجــت  مقــام  در 
ــاط  ــم در نق ــل ورزی عظی ــام عق مق
ــخ و چــه در گوشــه ی  حســاس تاری
ــان و  ــی بی ــر کرس ــه ب ــدان و چ زن
شــاگردپروری، یــک حقیقــت واحــد 
اســت؛ همــان نور اســت، منتها بســط 
داده شــده اســت. شــما از آن ســیره، 
ــد  ــت داری ــات، حج ــه ی مقام در هم
و همــه ی ایــن جلوه هــا قابــل تشــیع 
و پیــروی و همانندســازی اســت.

تأسی به پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله(، 
هدف خلقت

ــت  ــی اس ــیار بزرگ ــت بس ــن نعم ای
ــکر  ــیم و ش ــاکرش باش ــد ش ــه بای ک
بیشــتر  نزدیکــی  و  شــناخت  آن، 
اســت. وقتــی مــا در ایــن خــط 

حرکــت کنیــم، در حقیقــت کاری 
ــا  ــردا از م ــه ف ــم ک ــام می دهی را انج
ــی  ــرد. از جنابعال ــد ک ــؤال خواهن س
ــود  ــی خ ــه جوان ــند ک ــردا می پرس ف
ــی،  ــه بگوی ــر چ ــردی؟! ه ــه ک را چ
ــی از  ــط وقت ــود؛ فق ــه نمی ش پذیرفت
ــی  ــه بگوی ــود ک ــه می ش ــو پذیرفت ت
مــن جوانــی خــود را خــرج شــباهت 
بــه پیامبــر اعظــم )صلــی اهلل علیــه و آلــه( 
کــردم و بــرای نزدیــک شــدن افــکار 
و اطــوار و آرمان هایــم بــه پیامبــر 
اعظــم )صلــی اهلل علیــه و آلــه( و ســند مکتــوب 
ــی آن  ــند عین ــم( و س ــرآن کری آن )ق
)ائمــه ی طاهریــن( تــاش کــردم. 
ــام ســجاد  ــه ام ــان اســت ک ــن هم ای
)علیــه الســام( در دعــای بیســتم از خــدای 

ــد: »َو ــد و می فرمای ــال می خواه متع
اْســتَْعِمْلنِیبَِمــاتَْســَألُنِیَغــداًَعنْــُه
ــی ِ ــاَخَلْقتَن ــیفِیَم ــتَْفرِْغأَیَّامِ َواْس
لَــُه«؛ مــن در ایــن دنیــا مشــغول 
انجــام کاری باشــم کــه فــردا از مــن 
ســؤال می کنــی. قــرآن کریــم در 
مــورد اســتدالل کفــار می فرمایــد: 
ــَدَربِّهِــْم؛]۴[  تُُهــْمَداِحَضــٌةعِن »ُحجَّ
پروردگارشــان  پیــش  حجتشــان 
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ــان  ــن بط ــل ای ــت«. دلی ــل اس باط
ــن حجــت،  ــواد ای ــه م ــن اســت ک ای
فاســد اســت و نتیجــه هــم تابــع 
اخــس مقدمتیــن اســت و اگــر آنجــا 
فســاد رخ دهــد، نتیجــه فاســد اســت. 
بالغــه  در طــرف مقابــل، حجــت 
قــرار می گیــرد. از ســوی خــدای 
متعــال، حجــت بالغــه آمــده و خــدای 
ــت  ــز حج ــما نی ــن و ش ــال از م متع
می خواهــد  را  اســتداللی  و  بالغــه 
ــاند. ــد برس ــه و مقص ــه نتیج ــه ب ک

حجــت مــا ایــن اســت کــه مشــغول 
چیــزی باشــیم کــه فــردا از مــا ســؤال 
ــم  ــه کاری بپردازی ــد و ب ــد ش خواه
شــده ایم.  خلــق  آن  بــرای  کــه 
خاصــه ی هــدف خلقــت، تأســی بــه 
محمــد و آل محمــد )ســام اهلل علیهــم اجمعیــن( 
ــی  ــه ایشــان اســت. وقت و شــباهت ب
ایــن حجــت را فراهــم آوردی، در 
دســتگاه محاســبه ی الهــیـ  کــه ظاهراً 
محاســبه ی ســختی اســت ـ چیــزی را 
و  می شــود  پذیرفتــه  کــه  آورده ای 
ــُه؛]۵[  ــْتَمَوازِینُ ــْنثَُقَل مصــداق »َم
ترازوهــاي اعمالــش ســنگین اســت« 

خــود  اعمــال،  میــزان  می شــود. 
و  اســت  الســام(  )علیــه  امیرالمؤمنیــن 
بــا او می ســنجند و اگــر رفتــار و 
اخــاق و سیاســت و مدیریــت و 
ــا او هماهنــگ نباشــد،  ــا، ب اقتصــاد م
ــل  ــت. روش تثقی ــال اس ــه اش وب هم
میــزان و ســنگین ســاختن کفــه ی 
ــی،  ــبه ی اله ــدان محاس ــرازو در می ت
کاری  مشــغول  کــه  اســت  ایــن 
شــویم کــه بــرای آن خلــق شــده ایم.

روزی  متعــال  خــدای  امیدواریــم 
آســان تر  بخش هــای  از  و  کنــد 
بــه  و  کنیــم  شــروع  ســیره 
برســیم. ســخت تر  بخش هــای 

ــق  ــه ُخل ــوط ب ــان تر، مرب ــش آس بخ
ــه  ــف ب ــه متص ــت ک ــی اس اجتماع
ُحســن یــا ســوء اســت. حســن 
ــوی اســت و ســوءالخلق،  ــق، نب الخل
شــیطانی و امــوی اســت. اصــول 
خلــق نبــوی عبــارت اســت از: لینَت، 
ــی،  ــن، مثبت گرای ــن ظ ــدارا، حس م
گره گشــایی،  اشــفاق،  احســان، 
بی تکلفــی،  تواضــع،  مهــرورزی، 
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وفــای  ســبک باری،  ساده زیســتی، 
اینهــا  امانــت داری.  و  عهــد  بــه 
و  اســت  مســئله  آســان  بخــش 
بایــد از همین جا هــا شــروع کــرد. 
بخش هــای ســخت تر و پیچیده تــر، 
قســمت های جوانحــی و قلبی اســت.

ناتوانِی انسان

و  حســینی  و  علــوی  دســتگاه  در 
ــردن  ــل ک ــرای عم ــا ب ــجادی، دع س
اســت و بــرای خوانــدن نیســت. 
ــجاد  ــام س ــم ام ــای نه ــد دع ــذا بای ل
)علیــه الســام( را جــدی بگیریــم و بــه 

ــه ی  ــه جمل ــل ب ــم. عم ــل کنی آن عم
نورانــی،  دعــای  همیــن  قبلــی 
ــان  ــه انس ــت ک ــن اس ــارت از ای عب
بــه نقطــه ی افتقــار و اضطــرار در 
ــن  پیشــگاه حضــرت حــق برســد. م
کــه خــودم را همــه کاره می دانــم 
اوضــاع  بــه  می کنــم  احســاس  و 
مســلط هســتم، بــه ایــن دعــای امــام 
ــه الســام( عمــل نکــرده ام. در  ســجاد )علی
ــود:  ــان می ش ــم بی ــا ه ــه ی دع ادام
ــا«؛  ــِفَخَلْقتَنَ ْع ــَنالضُّ ــکمِ »َوإِنَّ

ــردی  ــق ک ــف خل ــا را از ضع ــو م ت
ــا از  ــه م ــود ک ــان می ش ــپس بی و س
کجــا آمدیــم و پایه هــای مــا از وهــن 
ایجــاد شــده اســت. همیــن االن مــا با 
یــک ویــروس ناشــناخته و مکتــوم از 
ــویم.  ــود می ش ــیم و ناب ــم می پاش ه
کســی را می بینیــم کــه می خواهــد 
ــردا  ــا ف ــد، ام ــه اســتعداد خــود ببال ب
ــد و همســر و  اســم خــودش و فرزن
ــای  ــاد نمــی آورد! بن ــه ی ــدرش را ب پ
مــا روی سســتی بنــا شــده و بــا یــک 
زلزلــه فــرو می ریــزد، گویــی از ابتــدا 
ــورت  ــه ص ــی ب ــت. برخ ــوده اس نب
ــند  ــف می رس ــن ضع ــه ای ــی ب برهان
عرفانــی.  صــورت  بــه  برخــی  و 
ایــن دو خیلــی بــا هــم تفــاوت 
ــن  ــد ای ــا می خواهن ــه از م دارد. آنچ
اســت کــه بــه مرحلــه ای برســیم کــه 
ــهود  ــان ش ــف را در خودم ــن ضع ای
ــن شــهود برســیم،  ــه ای ــم. اگــر ب کنی
ــه یقیــن می رســیم کــه مالــک نفــع  ب
و ضــرر بــرای خودمــان نیســتیم. 
مــا نفــع و نمی توانیــم ضرر هــای 
برطــرف  خودمــان  از  را  معمولــی 
بــه  نفســی  نمی توانیــم  و  کنیــم 
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ــم.  ــه کنی ــان اضاف ــای خودم نفس ه
»ُخلـِـَقاْلِنَْســاُنَضعِیًفــا؛]۶[ انســان 
ــرآن  ــده شــده اســت«. ق ــوان آفری نات
کریــم بــه مــا یــادآوری می کنــد 
ــن  ــد، بی ــم باش ــی ه ــر قّوت ــه اگ ک
ــن ِّ ــمم ــت: »َخَلَقُك ــف اس دو ضع
َجَعــَلمِــنبَْعــِد َضْعــٍفثُــمَّ
ــن ــَجَعَلمِ ش ــمَّ ًةثُ ــوَّ ــٍفُق َضْع
ــیْبًَة؛]۷[ شــما  ةٍَضْعفــًاَوَش ــوَّ ــِدُق بَْع
ــس  ــگاه پ ــد، آن ــوان آفری ــدا نات را ابت
ــپس  ــّوت بخشــید، س از ناتوانــی ق
بعــد از قــّوت ناتوانــی و پیــری داد«. 
ــدرت  ــم ق ــه توه ــی ک دوره ی جوان
ــوف  ــه محف ــت ک ــی اس ــت، توان اس
بــه ضعفیــن اســت. انســان بعــداً 
ــد  ــه بای ــه هم ــی می رســد ک ــه جای ب
ــک  ــد ی ــا بتوان ــد ت ــه او کمــک کنن ب
ــتد. ــودش بایس ــای خ ــه روی پ لحظ

بیــان  الســام(  )علیــه  علــی  حضــرت 
می کنــد: »مِْســِكیٌنابـْـُنآَدَمَمْكتُــوُم
ــوُظ ــِلَمْحُف ــوُنالْعَِل َمْكنُ ــلِ الَْج
تَْقتُُلــُه الْبَقَّــُةَو الَْعَمــِلتُْؤلُِمــُه
ــوا  ــُة؛]۸[ بین ــُهالَْعْرَق ــْرَقُةَوتُنْتِنُ الشَّ
فرزنــد آدم، مرگش پوشــیده اســت، و 

بیمــاری اش پنهــان، کردارش نگاشــته 
ــاند،  ــه ای او را آزار رس ــت و پش اس
و  بکشــدش  گلوگیــر  جرعــه ای 
خــوی وی را گنــده گردانــد«. منصور 
دوانقــی در حضــور امــام صــادق )علیــه 
ــه  ــن پش ــدا ای ــه: خ ــید ک ــام( پرس الس

ــت؟!  ــرده اس ــق ک ــه خل ــرای چ را ب
امــام فرمــود: بــرای ایــن خلــق کــرده 
اســت کــه غــرور جبــاران را بشــکند 
پشــه ای  کنــد.]۹[  ادب  را  آنــان  و 
انســان را اذیــت می کنــد و یــک 
قطــره آب می توانــد قاتــل او شــود و 
چنــد روز حمــام نرفتــن، او را رســوا 
اســت! همیــن  آدم  ابــن  می کنــد. 

پیامبــر اکــرم )صلــی اهلل علیــه و آلــه( در دل 
ــم  ــجده، آن ه ــت س ــب و در حال ش
ســجده ای کــه اگــر کســی از دور 
لباســی  می کــرد  گمــان  می دیــد، 
افتــاده اســت!، نالــه و عجــزی در 
ســاحت قــدس ربوبــی داشــت و 
ــی ــیإِلَ ِ ــیَلتَِكْلن ــت: »إله می گف
نَْفِســیَطْرَفــَهَعیـْـٍنأَبـَـداً؛ خداونــدا، 
ــه  ــرا ب ــم زدن، م ــه ه ــم ب ــک چش ی
ــال  ــر در ح ــذار«. پیامب ــودم وامگ خ
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یــاد دادن بــه مــا اســت کــه بــه 
ــان  ــن هم ــم. ای ــه بگویی ــد چ خداون
ــان را  ــه انس ــت ک ــی اس ــال بندگ ح
پیــش می بَــَرد. اصــًا و ابــداً در ایــن 
ــن  ــن م ــا و م ــی، ادع ــتگاه تربیت دس
گفتــن و خودخواهــی و فخرفروشــی 
و  نــدارد  وجــود  کبرفروشــی  و 
ــوع و  ــوع و خش ــت خض ــط حال فق
ــت. ــم اس ــان حاک ــر انس ــار ب انکس

ــا«، در معرفــت  ــْوَللَنَ ــَاَح اگــر»َف
نفــس، از منطقــه ی اســتدالل برهانــی 
بــه منطقــه ی شــهود عرفانــی برســد، 
حاصلــش ایــن اســت کــه تــو دســت 
بــه دامــن حضــرت حــق می شــوی و 
از مــن مــن گفتــن فاصلــه می گیــری 
ــا شــب، حالــت تضــرع و  و صبــح ت
ــت،  ــن حال ــی. ای ــدا می کن ــاع پی انقط
حاصــل شــهود عرفانــی اســت و 
بــه  را  انســان  برهانــی  اســتدالل 
ــن  ــی ای ــاند. وقت ــه نمی رس ــن نقط ای
ــد،  ــرای انســان مشــهود ش ــف ب ضع
 إِلَّ لَنَــا »َفــَاَحــْوَل می گویــد: 
بَِعْونـِـَک«. َةلَنـَـاإِلَّ تـِـکَوَلُقــوَّ بُِقوَّ

چیســت؟ مــا  خواســته ی  حــال 
ْدنَا َســِدّ َو بِتَْوفِیقِــک »َفَأیْدنَــا
ــا  ــران خط ــق جب ــِدیِدک«؛ توفی بِتَْس
وسوســه ها  برابــر  در  مقاومــت  و 
را از تــو می خواهیــم و بــرای بــه 
باطنــی  کمــک  رســیدن،  مقصــد 
عمــل  درســت  و  ایســتادگی  و 
می طلبیــم. تــو  از  را  کــردن 

ــه مــا  ــم خــدای متعــال ب امیدواری
دعــای  ایــن  بــه  عمــل  توفیــق 
فرمایــد. کرامــت  را  نورانــی 
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