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ــْد  ــاٍب َق ــرِ كِتَ ــْن َخیْ ــَألَُك مِ »أَْس
ــرِّ  ــْن َش ــَك مِ ِ ــوُذ ب ــَا، َو أَُع َخ
ــَألَُك َخــْوَف  ــْد َخــَا، أَْس ــاٍب َق كِتَ
اَلَْعابِِدیــَن لَــَك، َو عِبَاَدَة اَلَْخاِشــعِیَن 
ــَك،  ــَن َعَلیْ لِی ــَن اَلُْمتََوكِّ ــَك، َو یَقِی لَ
َعَلیْــَك«. اَلُْمْؤمِنِیــَن  َل  تَــَوكُّ َو 

ــرعت در  ــا س ــده ب ــاه ذی القع ــام م ای
ــد  ــن اســت. خداون ــان یافت حــال پای
بهره هایــی  از  تعالــی  و  تبــارک 
در  دوســتانش  بهتریــن  بــه  کــه 
انــوار  پرتــو  در  کــه  مــاه  ایــن 
علی بن موســی الرضا  حضــرت 
روشــنایی،  تأللــؤ،  )علیه آالف التحیه والثنــاء(، 

خاصــی  حــاوت  و  جاذبــه 
بــه  را  عنایاتــش  بهتریــن  دارد، 
بــرادران  عزیــزان،  شــما  همــه ی 
دوســتان  همــه ی  و  خواهــران،  و 
حضــرت  آن  ارادتمنــدان  و 
برســاند و مــا را در بهره منــدی از 
باقی مانــده ی ایــن مــاه موفــق بــدارد.

 

 نعمتی بزرگ و مغفول
شــما روز دحــواألرض را پشــت ســر 
مــاه  بیســت وپنجم  کــه  گذاشــتید 
ــت  ــن روز فرص ــود. ای ــده ب ذی القع
خیلــی خوبــی اســت بــرای اینکــه بــه 
نعمــت بســیار بســیار بزرگــی کــه از 
ــن،  ــی زمی ــتیم، یعن ــد هس آن بهره من
فکــر کنیــم و در پرتــو ایــن فکــر بــه 
ــر  ــن ذک ــو ای ــیم و در پرت ــر برس ذک
بــه شــکر دســت پیــدا کنیــم و حــال 
ــد. ــاکر باش ــان های ش ــال انس ــا ح م

زمین، مخلوقی ویژه و ممتاز 
زمیــن یــک پدیــده ی ممتــاز در بیــن 
کــراِت شناخته شــده اســت و حقیقتــًا 
نعمــت بزرگــی اســت. از هــر جهــت 
منتخــب حضــرت حــق تبــارک و 
تعالــی اســت. خــدای متعــال در 
آفرینــش زمیــن، قــدرت، لطــف، 
عظمــت، رحمــت، جمــال و جالــش 
اســت. گذاشــته  نمایــش  بــه  را 

زمیــن بــا موجــود برگزیــده ی عالــم، 
ــژه ای دارد؛  ــی انســان، نســبت وی یعن
زیــرا محــل آفرینــش و ســاخته و 
پرداختــه شــدن و نیــز محــل زیســت 
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ــان ها  ــل انس ــام عم ــرک و انج و تح
اســت. بعــد هــم دروازه ای اســت 
ــدی. ــم بع ــه عال ــت ب ــرای بازگش ب

ــگاه،  ــه قدم ــت ک ــن جه ــن از ای زمی
و  رشــد  محــل  والدت،  محــل 
ــل  ــز مح ــل و نی ــی کام ــکفتن ول ش
هســت،  او  مدفــن  و  شــهادت 
اعتبــار و امتیــاز ویــژه ای در بیــن 
میلیاردهــا میلیــارد آفریــده ی خداونــد 
بــه خــود اختصــاص داده اســت.

خداونــد تبــارک و تعالــی زمیــن 
ــان  ــق اراده اش در می ــط تحق را محی
جاذبه هــا،  کشــش ها،  مجموعــه ی 
و  حســنات  و  اختیــاری  اعمــال 
ــح  ــح و طال ســیئات و اشــخاص صال
ــرار داده  ــخ ق ــان عمومــی تاری و جری
ــق  ــن اف ــرای زمی ــن ب ــت. همچنی اس
روشــن و آینــده نیــک و فرجــام 
اســت. فرمــوده  اراده  خجســته ای 

در ظاهر متوقف نشویم 
ــان  ــی همچن ــارک و تعال ــد تب خداون
کــه بــرای زمیــن ظاهــری قــرار داده، 
باطنــی هــم قــرار داده و از انســان های 

ــه  ــری ب ــت س ــته اس ــن خواس مؤم
ــط  ــد و در محی ــن بزنن ــوت زمی ملک
متوقــف  زمیــن،  ظاهــر  و  ملــک 
تبارک و تعالــی  خداونــد  نشــوند. 
را  زمیــن  ملکــوت  دارد  توقــع 
ــم.  همچــون ملکــوت آســمان ها ببینی
ــان حضــرت حــق  ــح فرم ــن صری ای
ــت  ــگاه اس ــن ن ــو ای ــت و در پرت اس
ــن انســان شــکفته می شــود. ــه باط ک

ــور  ــر عب ــن ظاه ــم از ای ــر بتوانی اگ
کنیــم و بــه آن باطــن ســری بزنیــم و 
از ایــن ملــک بــه آن ملکــوت ســفری 
ــکان برایمــان  ــن ام داشــته باشــیم، ای
فراهــم می شــود کــه ظرفیت هــای 
ــتخراج  ــا اس ــخصیت م ــی ش ملکوت
ــًا  ــا کام ــرا اینه ــود؛ زی ــکوفا ش و ش
ــن  ــتند. ای ــط هس ــر مرتب ــه همدیگ ب
ــوت  ــه ملک ــه ب ــی و توج باطن گرای
ــت  ــن، درحقیق ــم و ملکــوت زمی عال
ــی فراهــم مــی آورد کــه باطــن  فرصت
حضــرت  محبــت  نــور  بــه  مــا 
حــق آراســته شــود؛ چنان کــه در 
را  همیــن  خداونــد  از  هــم  دعــا 
ــرِی   ْر َظاهِ ــوِّ ــمَّ نَ ــم: »الَلُه می خواهی
بَِمَحبَّتِــَك،  بَاِطنِــی   َو  بَِطاَعتِــَك، 
ُروِحــی   َو  بَِمْعرَِفتِــَك،  َقْلبِــی   َو 
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ــتِْقَاِل  ی  بِاْس ــرِّ ــاَهَدتَِك، َو ِس بُِمَش
ــَاِل  ــا َذا الَْج ــَك یَ ِ ــاِل َحْضَرت اتَِّص
ــرم را  ــدا، ظاه ــَرامِ؛]۱[ خداون َو اإلْك
بــه طاعتــت، و باطنــم را بــه محبتــت، 
ــم  ــناختت، و روح ــه ش ــم را ب و قلب
ــه  ــویدایم را ب ــدارت، و س ــه دی را ب
ــور  ــت ن ــه حضرت ــاّم ب ــتگی ت پیوس
بخــش، ای صاحــب جــال و جمال«.

ایــن مراتــب درونــی مــا کــه از 
ظاهــر مــا شــروع می شــود و بــه 
باطــن، قلــب، روح و ســّر مــا امتــداد 
پیــدا می کنــد، کامــًا بــر اســاس 
محیطــی  از  مــا  برداشــت  نــوع 
اســت کــه خــدای متعــال مــا را 
در آن خلــق کــرده اســت. اگــر از 
ــدا  ــن آن راه پی ــه باط ــن ب ــر زمی ظاه
کنیــم و از ملکــش بــه ملکوتــش 
حضــرت  اراده ی  تجلــی  برویــم، 
را می شــود مشــاهده کــرد. حــق 

وقتــی ایــن پرده هــا کنــار بــرود 
ــه  ــم ب ــل بتوانی ــم عق ــا چش ــا ب و م
ــه ی  ــن منطق ــم، اولی ــگاه کنی ــاق ن آف
ــم،  ــه آن دسترســی داری ــی کــه ب آفاق
زمیــن اســت کــه مــن و شــما را 
احاطــه کــرده اســت و مــا در آن 

ــه  ــتیم. چنانچ ــتقر هس ــن و مس متمک
انســان بــا چشــم عقــل و بــا دیــده ی 
ــق  ــد، موف ــگاه کن ــم ن ــه عال ــرد ب خ
ــن  ــه باط ــری ب ــر س ــود از ظاه می ش
ــد  ــا می توان ــرد م ــم خ ــد و چش بزن
و  بزنــد  کنــار  را  ظاهــر  پــرده ی 
ــان  ــا نش ــه م ــم را ب ــن عال ــن ای باط
ــم در حقیقــت  دهــد. باطــن ایــن عال
بی پــرده  را  الهــی  اراده ی  جریــان 
ــوت  ــه در ملک ــد. آنچ ــان می ده نش
دیــده می شــود، عبــارت اســت از 
حاکمیــت بی پــرده ی اراده ی الهــی.

پیــدا می کنیــد  وقتــی شــما ورود 
الســماوات واألرض،  ملکــوت  بــه 
می کنیــد،  مشــاهده  کــه  را  آنچــه 
ــر، از  ــا آخ ــه از اول ت ــت ک ــن اس ای
ــا باطــن، در همــه ی مراتــب  ظاهــر ت
ــدون  ــتثنا و ب ــدون اس ــات، ب و درج
یــک ســر ســوزن تخلــف، آنچــه 
مســتقر  و  حاکــم  و  دارد  جریــان 
ــا  ــد. آنج ــی می باش ــر اله ــت، ام اس
را  الهــی  امــر  می توانــد  انســان 
خواســته  مــا  از  کنــد.  مشــاهده 
ــم. ــدا کنی ــر الهــی راه پی ــه ام شــده ب
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ایــن شــهود امر در کنــار خلــق، ایمان 
و یقیــن و تــوکل را در وجــود انســان 
شــکوفا می ســازد. چنیــن ســیری، 
می رســاند.  اینجــا  بــه  را  انســان 
بایــد از خــدای متعــال بخواهیــم 
کــه موفــق بــه چنیــن ســیری شــویم 
ــاغ ملکــوت  ــه حاصــل تماشــای ب ک
ــا اســت و  ــه در دســترس م اســت ک
دور از دســترس نیســت. بایــد انســان 
ــم  ــا چشــم باطــن و چشــم دل، عال ب
ــه  ــم ک ــه ای ه ــن منطق ــد. اولی را ببین
ــا  ــود م ــت خ ــط زیس ــد، محی می بین
اســت کــه همیــن زمیــن اســت. 
ملکوتــی  ســیر  شــما  همینجــا  از 
می کنیــد. شــروع  را  خودتــان 

اینکــه قــرآن می فرمایــد چــرا بــه 
ملکــوت آســمان ها و زمیــن نــگاه 
می کنــد  ســفارش  دارد  نمی کننــد، 
و  کنیــد  مشــاهده  و  ببینیــد  کــه 
ــان  ــه انس ــد. آنچ ــا کنی ــوب تماش خ
در آنجــا می بینــد، همــه اش اراده ی 
ــرآن  ــی اســت. در ق ــر اله ــی و ام اله
کریــم شــما ایــن دو تعبیــر را در 
ــر. ــق و ام ــد: خل ــم می بینی ــار ه کن

طباطبایــی  عامــه  حضــرت 
ــر،  ــق و ام ــا خل ــریف( اینج )اعلی اهلل مقامه الش

عالــم ظاهــر و باطــن، و ملــک و 
ــر  ــد. هن ــریح می کن ــوت را تش ملک
انســان عبــارت اســت از اینکــه بتواند 
ــیر  ــر س ــم ام ــه عال ــق ب ــم خل از عال
ــان و از  ــه انس ــا أن ــان بم ــد. انس کن
آن جهــت کــه دارای ظرفیــت ممتــاز 
ــت،  ــی اس ــری و عقان ــی و فط اله
ــد  ــه می توان ــت ک ــن اس ــرش ای هن
کنــد. پیــدا  راه  امــر  عالــم  بــه 

عالــم امــر در واقــع همــان عالــم 
ــم  ــش عال ــه مقابل ــت ک ــدت اس وح
کثــرت  عالــم  کــه  اســت  خلــق 
می باشــد. محیــط کثــرت، محیــط 
وحــدت،  محیــط  و  اســت  فنــا 
ــا  ــا و بق ــن فن ــا. مســئله  بی ــط بق محی
اســت کــه مکــرر در ایــن جلســه بــه 
ــادآوری شــد. نمی خواهــم  ــزان ی عزی
ــه  ــن ادام ــتر از ای ــث را بیش ــن بح ای
ــت  ــا نیس ــه بن ــرض اینک ــم. غ بده
در ایــن زیســتگاه فقــط ســیرمان 
ســیر در ظاهــر باشــد. بنــا اســت 
ــری،  ــت ظاه ــن زیس ــا از ای ــه م ک
کــه  شــویم  باطنــی  زیســت  وارد 
معنــای دیگــرش همــان حیــاط طیّبــه 
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ــه  ــه آن مرحل ــان ب ــر انس ــت. اگ اس
برســد، باطنــش شــکفته می شــود.

شــده  تصریــح  کریــم  قــرآن  در 
کــه جماعتــی بــه ظاهــر بســنده 
می کننــد: »یَْعَلُمــوَن َظاهِــًرا مِــَن 
ــَرةِ  ــِن اْلِخ ــْم َع ــا َوُه نْیَ ــاةِ الدُّ الَْحیَ
ــا  ــی دنی ــوَن؛]۲[ از زندگ ــْم َغافُِل ُه
حــال  و  می شناســند  را  ظاهــری 
آنکــه از آخــرت غافــل هســتند«. 
ــم  ــر و عال ــم ام ــان عال ــرت هم آخ
باطنــی  اســت و همــان  ملکــوت 
اســت کــه در نســبت نزدیــک و 
قــرار  ظاهــر  ایــن  در همســایگی 
ــه  ــد ب ــان بای ــر انس ــا دیگ دارد. اینج
لطــف الهــی تــوکل کنــد و تمنــا 
داشــته باشــد و در ایــن مســیر بــرود.

هویت زمین با کعبه شناسایی  
می شود

در روز دحــواألرض کــه از کعبــه، 
آغــاز  زمیــن  گســترش  و  بســط 
ــد  ــه معب ــرای اینک ــن ب ــود، زمی می ش
شــود، مهیــا می شــود. مــا در روز 
هویــت  می توانیــم  االرض  دحــو 

ــا  ــن ب ــت زمی ــم. هوی ــن را بفهمی زمی
کعبــه  می شــود.  شناســایی  کعبــه 
شناســه ی زمیــن در بیــن همــه ی 
نقطــه ی  کعبــه،  اســت.  کــرات 
ــن  ــی زمی ــی و اصل ــزی و کانون مرک
ــت  ــه هوی ــوم می شــود ک اســت. معل
ــت.  ــودن اس ــد ب ــت معب ــن، هوی زمی
ــرای  ــذا اصــل و ریشــه و تبــارش ب ل
ــن را از روز دحــو  ــی اســت. ای بندگ
فهمیــد.  خــوب  می تــوان  االرض 
ــدای  ــی خ ــرای بندگ ــن ب ــًا زمی اص
متعــال اســت، بــرای عبودیــت اســت، 
بــرای عبــادت اســت. کل زمیــن 
ماهیــت مســجدی دارد. پیغمبــر اکــرم 
ــت  ــی اس ــر لطیف ــه( در تعبی )صلی اهلل علیه وآل

ــَي اَلْْرُض  ِ ــْت ل ــود: »ُجعَِل ــه فرم ک
َمْســِجداً َو َطُهــوراً؛]۳[ زمیــن بــرای 
پاک کننــده  و  محــل ســجده  مــن 
ــا دارد، یــک  قــرار داده شــد«. دو معن
ــوالً  ــه معم ــی ک ــه فقه ــای اولی معن
ــک  ــی ی ــود، ول ــه می ش ــه آن توج ب
معنــای ثانویــه عرفانــی هــم دارد، 
کل زمیــن چنیــن نســبتی دارد بــا 
ــت. ــه رب االرض اس ــل ک ــی کام ول
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چــه عالمــی اســت! اگــر انســان 
نگاه هایــی  این چنیــن  بــه  کمــی 
ــی  ــی اش، زندگ ــود، زندگ ــز ش تجهی
ــتش  ــط زیس ــود؛ محی ــری می ش دیگ
ــط  ــود و محی ــری می ش ــط دیگ محی
تنفســش، حــال و هــوای دیگــری 
پیــدا می کنــد. لــذا هــر قســمتی 
کــه  دارد  صاحیــت  زمیــن  از 
ــادت و  ــه عب اختصــاص داده شــود ب
ــن  ــش ای ــه معنای ــود. البت ــجد ش مس
ــه  نیســت کــه بیــرون جاهایــی کــه ب
مســجد اختصــاص داده شــده، خالــی 
از ایــن هویــت باشــند. کل زمیــن 
ــا  ایــن خصوصیــت را دارد؛ چــون بن
ــتش  ــه ی زیس ــان هم ــه انس ــت ک اس
آراســته بــه بندگــی و بــه رنــگ 
ــی اش  ــه ی زندگ ــد، هم ــی باش بندگ
ــه  ــا ب ــد. منته ــی باش ــال بندگ در ح
در  می خــورد؟  رنــگ  ایــن  کجــا 
ــم  ــر خ ــا دیگ ــجد. آنج ــه و مس کعب
رنگــرزی اســت. هرچــه کــه هســت، 
ــد.  ــی باش ــال بندگ ــش ح ــد حال بای
امتــدادش گاهــی در معاشــرت اســت 
و گاهــی در کســب و کار و ازدواج 
ــی،  ــاطات علم ــام نش ــواع و اقس و ان
فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی. مؤمــن 
بایــد در  هــر کاری کــه می کنــد، 

امتــداد نمــازی باشــد کــه در کعبــه و 
ــا  ــود. همه ج ــته می ش ــجد گذاش مس
ــن  ــد. ای ــد باش ــی بای ــگ خدای آن رن
اســت. دحــواالرض  روز  معنــای 

ــر  ــد: باخب ــما می گوین ــن و ش ــه م ب
باشــید کــه در بیســت وپنجم مــاه 
ذی القعــده، از نقطــه ای کــه کعبــه 
اســت، خشــکی آغــاز شــد و زمیــن 
ــد. ــاده ش ــان آم ــکونت انس ــرای س ب

اســت! خــدا  خبــر خوبــی  چــه 
خبــری  این چنیــن  کــه  شــکر  را 
بــه مــا دادنــد! حرف هــا در ایــن 
خبــر نهفتــه اســت. مــن توصیــه 
ــرادران  ــر ب ــار دیگ ــک ب ــم ی می کن
واردشــده  دعــای  خواهــران،  و 
ــد.  ــواالرض را بخوانن ــرای روز دح ب
ــوش  ــه ن ــد ک ــروز خوانده ای ــر دی اگ
جانتــان، دوبــاره هــم بخوانیــد بــا این 
ــف  ــن لطای ــا ای ــه در آن دع ــگاه ک ن
گنجانــده شــده اســت. در دعایــی 
َداِحــی  »اللَُّهــمَّ  کــه وارد شــده: 
ــةِ...؛]۴[ خدایــا، ای گســتراننده  الَْکْعبَ
ــه...« از همــان اول شــروع کــرده  کعب
ــر  ــواالرض تــا آخ ــئله دح ــه مس ب
دعــا. خیلــی نکته هــا و لطایــف و 
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ــت  ــن، از وضعی ــاز زمی ــرار از آغ اس
کنونــی اش، از آینــده اش و از نســبتش 
ــا  ــن، ب ــر زمی ــان ام ــا دارد. پای ــا م ب
ــت اهلل  ــرت بقی ــرج حض ــور و ف ظه
اإلعظــم )ارواحنا فــداه( رقــم می خــورد.

مؤمن به دنبال آبادی زمین  
است

ــن  ــه چنی ــه ب ــا توج ــن ب ــان مؤم انس
دوبــاره  را  زمیــن  هــم  روزی، 
ــودش  ــبت خ ــم نس ــد و ه می شناس
و  می کنــد  تعریــف  زمیــن  بــا  را 
ــه  ــی را ک ــئولیت و مأموریت ــم مس ه
ــه او ســپرده اســت.  خــدای متعــال ب
ــم در ایامــی  ــا چــه مســئولیتی داری م
کــه در زمیــن هســتیم؟ مــا بایــد 
جــزء آبادگــران زمیــن باشــیم. قــرآن 
می فرمایــد: »ُهــَو أَنَْشــَأُكْم مِــَن 
الْْرِض َواْســَتْعَمَرُكْم فِیَهــا؛]۵[ او 
اســت کــه شــما را از زمیــن آفریــد و 
آبــادي آن را بــه شــما واگــذار نمود«. 
ــا  ــم ت ــری داری ــئولیت آبادگ ــا مس م
از  می کشــیم.  نفــس  کــه  موقعــی 
وقتــی کــه خودمــان را بشناســیم 
ــن راه  ــن زمی ــتیم و روی ای ــا هس ت
ــد  ــم، بای ــی می کنی ــم و زندگ می روی

آبادگــری کنیــم. ظاهــر و باطــن زمین 
ــری  ــن آبادگ ــم. ای ــاد کنی ــد آب را بای
کــه ذیــل »َواْســتَْعَمَرُكْم فِیَهــا« آمــده، 
بــه خافــت و جانشــینی از حضــرت 
حــق اشــاره دارد. پــس بــه جانشــینی 
از حضــرت حــق، مــا مســئولیت 
داریــم.  زمیــن  در  را  آبادگــری 
آبادگــر  بایــد  انســان تــا هســت 
ــد  ــد، بای ــری کن ــد آبادگ ــد، بای باش
عمــران کنــد. اقدامتــان، نفســتان، 
طراحی تــان،  نیت تــان،  فکرتــان، 
و  حضورتــان  برنامه ریزی تــان، 
در  بایــد  همــه اش  تصمیمات تــان، 
ــا  ــن باشــد. ت ــاد کــردن زمی مســیر آب
لحظــه ی پایــان بایــد همیشــه شــما در 
کار آبــاد کــردن باشــید. ایــن را خدای 
اســت. خواســته  شــما  از  متعــال 

ــاد و  ــش فس ــه ی مقابل ــت نقط درس
ــن کارش  ــردن اســت. مؤم خــراب ک
می ســازد،  اســت.  کــردن  آبــاد 
می کنــد،  اصــاح  می کنــد،  آبــاد 
ــا  ــه ب ــد. هم ــب می کن ــم و مرت منظ
کــه  اســت  اصلــی  جهت گیــری 
آبــاد  مؤمــن  کار  باشــد.  بندگــی 
درســت  کــردن،  اصــاح  کــردن، 
کــردن زندگــی شــخصی، خانوادگــی، 
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اجتماعــی و محیــط زیســتش اســت. 
همــه ی  بــرای  را  طیّبــه  حیــات 
دائمــًا  لــذا  می خواهــد.  بشــریت 
کــه  مهــدوی  آرمــان  بــا  متصــل 
ســعادت همــه ی بشــریت را پوشــش 
ــف  ــد، ســهم خــودش را تعری می ده
خــودش  ســهم  در  و  می کنــد 
جــدی و تاشــگر اســت؛ مجاهــدت 
نمی گــذارد. کــم  و  می کنــد 

دحــو األرض چنین پیامــی دارد. به دو 
رکعــت نمــاز و دعایــش اکتفــا نکنید. 
انســان مؤمــن نگاهــش وســیع اســت. 
دوســتان آن دعــا را مجــدد بخواننــد.

ــال  ــدای متع ــا از خ ــان آن دع در پای
را  عنایتــش  و  رحمــت  و  لطــف 
ــن  ــه زمی ــه ب ــی ک ــتارید. وقت خواس
ــه ودیعــت  برمی گردیــد. جســم مــا ب
ــان  ــن و ج ــود در زمی ــته می ش گذاش
ــود. ــپرده می ش ــاال س ــم ب ــه عال ــا ب م

تقســیمی اتفــاق می افتــد در لحظــه ی 
اجــل. اکنــون شــما بــه صــورت  
و  شــما  جســم  هســتید.  ترکیبــی 
جــان شــما، روح شــما و جســد 
ــزج  ــر ممت ــا همدیگ ــون ب ــما اکن ش

ــه از  ــی ک ــده؛ در  ترکیب ــب ش و  ترکی
بدایــع و عجایــب خلقــت اســت. 
ــال  ــل اتص ــما مح ــن ش ــود نازنی وج
ملــک و ملکــوت اســت. اگــر کســی 
ــت  ــگاه عظم ــن نمایش ــد ای می خواه
الهــی را نــگاه کنــد، بــه خــودش 
ــال در  ــدای متع ــه خ ــد ک ــگاه کن ن
وجــود شــما ایــن دو را بــا همدیگــر  
ترکیــب کــرده اســت. دیدنــی اســت! 
ــل  ــما قاب ــود ش ــود خ ــن در وج ای
ــان را  ــون خودت ــت. تاکن ــا اس تماش
ــد  ــد؟ چطــور خداون این طــور دیده ای
متعــال، اســفل و اعلــی، و ملــک 
و ملکــوت، و روح و جســد را در 
وجــود شــما بــه هــم آمیختــه اســت؟

ســوره ی مبارکــه ی مؤمنــون، مراحــل 
خلقــت را یکــی پــس از دیگــری 
ــه  ــا آنجــا کــه می رســد ب ــد ت می گوی
ایــن آیــه: »ثـُـمَّ أَنَْشــْأنَاُه َخْلًقــا آَخــَر 
ــَن؛]۶[  ــُن الَْخالِقِی ُ أَْحَس ــاَرَك اللَّ َفتَبَ
آنــگاه ]جنیــن را در[ آفرینشــی دیگــر 
پدیــد آوردیــم. آفریــن بــاد بــر خــدا 
کــه بهتریــن آفریننــدگان اســت«. »ثُمَّ 
ــن  ــی ای ــَر« یعن ــا آَخ ــْأنَاُه َخْلًق أَنَْش
جســم وقتــی کــه مراحــل آفرینشــش 
از نقطــه ی صفــر شــروع شــد و انجام 
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شــد و تکامــل پیــدا کــرد و آراســته و 
مرتــب شــد، آفرینــش دیگــری را در 
او إنشــاء می کنیــم. مســیر خلقــت 
ظاهــری را بــا تعابیــر خیلــی روشــنی 
مــی آورد، درســت تــا نقطــه ی إنشــای 
ــد:  ــه می فرمای ــت ک ــا اس روح، آنج
ــَن«.  ــُن الَْخالِقِی ُ أَْحَس ــاَرَك اللَّ »َفتَبَ
نیــز  تیــن  مبارکــه ی  ســوره ی  در 
احســن تقویــم و اســفل ســافلین، 
ــت. ــده اس ــب ش ــر ترکی ــا همدیگ ب

اســت!  جنابعالــی  وجــود  ایــن 
چنیــن  شــما  در  متعــال  خــدای 
وجــود  در  اســت.  کــرده  کاری 
ــي  ِ ــد، »َوف ــر ببینی ــت، اگ ــما اس ش
ــُروَن؛]۷[ و در  ــَا تُبِْص ــُکْم أََف أَنُْفِس
ــد؟«  ــر نمی بینی ــس مگ ــما پ ــود ش خ
در  خــدا  کــه  شــما  ندیدیــد 
وجــود شــما چــه کــرده اســت؟

ــا از  ــه اینه ــد ک ــه ای می آی ــا لحظ ام
ــدام  ــر ک ــوند و ه ــدا می ش ــم ج ه
می رونــد ســراغ عالــم خودشــان. 
آن لحظــه، لحظــه ی مــرگ اســت 
کــه قیامــت صغــرای هــر کســی 
می باشــد. اجــل کــه رســید، اینهــا از 
ــق  ــم ملح ــوند. جس ــدا می ش ــم ج ه

بــه زمیــن می شــود و جــان شــما 
ــم خــودش ملحــق می شــود. ــه عال ب

ــن  ــم مان از بی ــه جس ــا ب ــه ی م عاق
نمــی رود، مــا از ابتــدای تولدمــان بــا 
ایــن جســم زندگــی کرده ایــم؛ لــذا در 
دعــای دحــواألرض می گوییــم وقتــی 
کــه مــن زیــر طبقــات زمیــن مــی روم 
و بــه تنهایــی ســپرده می شــوم، از 
خــدای متعــال، لطــف و َکَرمــش 
بســیار  دعــای  می کنیــم.  تمنــا  را 
اســت. ســازنده ای  و  تکان دهنــده 

ــر همــه ی شــما مبــارک  روز زمیــن ب
باشــد. خــدای متعــال وجــود نازنینتان 
را جــزء صالحــان مصلــح قــرار دهــد 
تــا آبادگــری کنیــد و ملحــق بــه 
ــق  ــاءاهلل ملح ــوید. ان ش ــن ش صالحی
ــان  ــه کارش ــید ک ــی باش ــه صالحین ب
اصــاح و صــاح و آبــاد کــردن 
امــور  اصــاح  و  صالح ســازی  و 
ــت  ــه فرص ــت ک ــر وق ــا ه ــت. ت اس
ــن  ــزء مصلحی ــه ج ــد، مجاهدان داری
باشــید. فرصــت هــم کــه تمــام شــد، 
ــه رحمــت الهــی واصــل  ان شــاءاهلل ب
ــض و لطــف  ــه فی ــد شــد و ب خواهی
حضــرت حــق ملحــق می شــوید.
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ترسیم و تبیین زندگی طیّب در  
صحیفه

صحیفــه مبارکــه ســجادیه، بــا عبارات 
خیلــی لطیــف، روش زندگــی طیّب و 
طاهــر را در همــه ی مراتبــش بــه مــا 
نشــان می دهــد. بــه بیــان لطیــف دعــا 
ــی را  ــد مدت ــیم می کن ــا ترس ــرای م ب
ــه  ــتیم، چگون ــا هس ــن دنی ــه در ای ک
زندگــی کنیــم تــا زندگــی مــا قریــن 
رضــای حضــرت حــق باشــد. خــدای 
از  را  شــما  و  مــن  روزِی  متعــال 
صحیفــه، بیشــتر و بیشــتر قــرار دهــد.

چگونگِی همراهی با حاجیان 
۱. داشتن حالت اشتیاق نسبت به 

حج
دوســتانی از مــا عــازم حــج هســتند. 
مناســبت،  بــه  و  قبــل  ســال های 
ــادآوری  ــن ی ــه ای ــه در جلس همیش
ــز  ــرادران و خواهــران عزی ــه ب هــم ب
شــده کــه مــا هــم بایــد در ایــن 
ســیر معنــوی بــا حجــاج همــراه 
ــه  ــه شــما گفت ــز ب شــویم. راهــش نی
ــدون  ــود ب ــه می ش ــه چگون ــد ک ش
ــویم، از  ــّرف ش ــج مش ــه ح ــه ب اینک

جهــت معنــوی و روحانــی بــه آنــان 
ملحــق شــویم. شــما بایــد شــبانه روز، 
ــک  ــید و ی ــع باش ــی در بقی ــک وقت ی
وقتــی در مســجد النبــی باشــید، یــک 
ــد  ــد دور حــرم می چرخی ــی داری وقت
ابراهیــم  مقــام  در  وقــت  یــک  و 
ــعی و... ــت در س ــک وق هســتید و ی

ــما  ــه ش ــدا ب ــه خ ــت ک ــر وق ــا ه ت
توفیــق داد و زنــده بودیــد، هــر ســاله 
چنیــن ســیری را بــا حجــاج بیــت اهلل 
ــده  ــید. از ذی القع ــته باش الحــرام داش
شــروع کنیــد و بــه ذی الحجــه بروید.

ــت؟  ــن اس ــی ممک ــن همراه ــا ای آی
ــل  ــًا مفص ــش را قب ــه! توضیحات بل
ــاره  ــم دوب ــن نمی خواه ــم و م داده ای
توضیــح دهــم. بــه شــما گفتــم کــه در 
همــه ی مــاه رمضــان، صبــح و شــب 
از خــدای متعــال حــج بیــت و خانــه 
ــی  ــم کس ــرض کنی ــم. ف را می خواهی
ــود.  ــرش روزی اش نش ــام عم در تم
ــی  ــه و حاج ــر نرفت ــب ظاه ــه حس ب
نشــده، امــا اشــتیاق بــه حــج و گــره 
ــت حــج، متصــل  ــه حقیق خــوردن ب
شــدن بــه دامــن حــج و بهره بــرداری 
ــی  ــر مؤمن ــرای ه ــج، ب ــرار ح از اس
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ــی  ــر انســان مؤمن ــوب اســت. ه مطل
ــود  ــش ش ــری نصیب ــج ظاه ــه ح چ
معنــا  عالــم  در  نشــود،  چــه  و 
ــج  ــات ح ــرکات و فیوض ــد از ب بای
این گونــه  انســان  بهره منــد شــود. 
ــی  ــا دلیل ــه ده ه ــه اضاف ــد، ب می فهم
کــه وقــت نیســت مــا بخواهیــم آنهــا 
را عــرض کنیــم. بنابرایــن اینکــه 
حــال و هــوای حــج در ســر انســان 
ــا  ــت دارد. گوی ــن باشــد، مطلوبی مؤم
ــتند، از کل  ــا هس ــه آنج ــی ک جماعت
می کننــد  نمایندگــی  مســلمانان 
و قافلــه ی دل هــا را بــا خودشــان 
ــف و  ــه ی آن مواق ــد و در هم می برن
ــود. ــام می ش ــیر انج ــن س ــاهد ای مش

ــن همراهــی، یــک همراهــی  ــس ای پ
ــتیاق  ــت اش ــوی و حال ــی، معن روح
اســت کــه حداقلــش ایــن اســت 
کــه جنابعالــی روز و شــب در آتــش 
وصــال بــه آن مواقــف و مشــاهد 
بســوزی. انســان در ایــن ایــام از 
مــرغ  مثــل  بایــد  باطنــی  لحــاظ 
ســرکنده ای باشــد. زبــان حالــش ایــن 
ــی ُکنــُت َمَعُکــم؛  ــا لَیتَن باشــد کــه:  «ی
ــودم« . ــما ب ــا ش ــم ب ــن ه ای کاش م

 

۲. دعا كردن برای حاجیان
ــد  ــما می توانی ــه ش ــی ک ــن راه دومی
ــا  ــد، دع ــی کنی ــان همراه ــا حاجی ب
ــد  ــما بای ــوای ش ــال و ه ــت. ح اس
حــال و هــوای آنهــا باشــد و همــواره 
ــه مشــّرف هســتند،  ــی ک ــرای آنهای ب
دعــا کنیــد. بــرای موفقیتشــان، بــرای 
انقطاعشــان،  بــرای  کامیابی شــان، 
ــرای  ــان، ب ــای توحیدی ش ــرای ارتق ب
نورایتشــان و بــرای اخاصشــان دعــا 
ــرف  ــا از ط ــه ی آنه ــا هم ــد. گوی کنی
ایــن  بــا  و  هســتند  نایــب  شــما 
ــل  ــا متص ــه آنه ــما ب ــا ش ــا گوی دع
ــل  ــد. مث ــت می دهی ــوید و نیاب می ش
ــد. ــا بودی ــه آنج ــما همیش ــه ش اینک

ــه  ــان را ب ــق خودت ــتگی و تعل دلبس
ــد.  ــه داری ــد و نگ ــت کنی حــج، تقوی
آن وقــت شــما می بینیــد کــه هــر 
چه بســا  شــده اید.  حاجــی  ســال 
بــدون اینکــه بــه حســب ظاهر کســی 
رفتــه باشــد، در عالــم معنــا هــر ســال 
ــه حــج مشــّرف شــده باشــد. بعــد  ب
ــًا  ــد، خصوص ــه برمی گردن ــی ک آنهای
افــرادی کــه بــا شــما آشــنایی اجمالی 
ــدام  ــا ک ــما ب ــد ش ــد، می گوین دارن
کاروان مشــّرف شــده بودیــد؟! شــما 
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ــال  ــًا امس ــن اص ــه م ــد ک می گویی
مــن  او می گویــد:  نرفتــه ام.  حــج 
شــما را آنجــا دیــدم! از شــدت اتصال 
روحی و آن ســفر روحانــی و حقیقی، 
شــما آنجاهــا بوده ایــد. بعضی هــا 
البتــه شــاید موفــق شــده باشــند ایــن 
حضــوری معنــوی و روحانی شــما را 
آنجــا دیــده باشــند. البتــه چــه کســی 
ــت؛  ــم نیس ــد، مه ــه نبین ــد و چ ببین
کســی کــه بایــد ببینــد، می بینــد.

یک کتاب خوب درباره ی حج 
ــک  ــًا ی ــام حتم ــن ای ــه نظــرم در ای ب
بخوانیــد.  حــج  دربــاره ی  کتــاب 
حضــرت  حــج  صهبــای  کتــاب 
ــه  ــی را مطالع ــوادی آمل ــت اهلل ج آی
ــی را  ــفرنامه های خوب ــا س ــد. ی نمایی
ــاره ی حــج  بخوانیــد کــه بعضــی درب
و لطایــف و اســرار آن نوشــته اند.

همراه با امیر حاجیان 
و  می بنــدد  احــرام  مــا  صاحــب 
همــه بایــد بــا او احــرام ببندیــم. 
صاحــب عالــم و صاحــب مــا لبیــک 
همــراه  بایــد  همــه  و  می گویــد 

ــا  ــب م ــم. صاح ــک بگویی ــا او لبی ب
وقــوف در عرفــات پیــدا می کنــد. 
عرفــه  روز  می گوینــد  اینکــه 
هــر جــا هســتید، دعــای عرفــه 
بخوانیــد، بــرای ایــن اســت کــه 
صاحــب مــا هــم در عرفــات اســت.

ایــن احســاس را بایــد همــه جــا 
ــا ولــی کامــل همــراه  پیــدا کنیــم و ب
باشــیم. وقتــی او محــرم می شــود 
و وقتــی او لبیــک می گویــد، ایــن 
حالــت را بایــد همــه ی مؤمنــان، هــر 
ــام  ــا ام ــی کــه هســتند، همــراه ب جای
عصــر حضــرت حجت ابن الحســن 
)ارواحنافــداه( داشــته باشــند و ایــن اتصــال 

روحــی و معنــوی را بــرای خودشــان 
ــد  ــدر بدانی ــا را ق ــد. اینه ــظ کنن حف
و ایــن حالــت را در خودتــان بــه 
کنیــد. حفــظ  و  آوریــد  وجــود 

رو به سوی کعبه 
ــاط  ــه ارتب ــما و کعب ــن و ش ــن م بی
اســت. هــر روز در نمازمــان بــه 
هــر  می ایســتیم.  کعبــه  ســمت 
کجایــی کــه روی زمیــن باشــید، 
بایــد بــه ســوی کعبــه بایســتید و بــه 
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ــَك  ــَولِّ َوْجَه ــید: »َف ــمت باش آن س
َشــْطَر الَْمْســِجِد الَْحــَرامِ َوَحیْــُث َما 
ُّــوا ُوُجوَهُکــْم َشــْطَرُه؛]۸[  ُكنْتُــْم َفَول
ســوی  بــه  را  خــود  روی  پــس 
مســجدالحرام کــن و هــر جــا بودیــد، 
روی خــود را بــه ســوی آن بگردانید«.

بیــن شــما و آن نقطــه مرکــزی کــه در 
دحــواألرض معرفــی و بــر آن تأکیــد 
ــنایی  ــس و آش می شــود، نســبت و ان
هســت. امــا امــان از روزی که چشــم 
ــی در مســجدالحرام  ــی و ببین ــاز کن ب
ــا  ــدن ب ــرو ش ــه ی روب ــتی. لحظ هس
ــف  ــل توصی ــر قاب ــدا، غی ــه ی خ خان
اســت.  عجیبــی  لحظــه ی  اســت، 
خــدا روزیِ مــان کنــد. انســان بایــد از 
ــن  ــد. ای ــج را بخواه ــان ح ــق ج عم
ارتبــاط و بهره منــدی را حفــظ کنیــد.

اعمال همسنگ حج  
ــا را از  ــی م ــارک و تعال ــد تب خداون
ــات  ــرکات و عنای ــرار، ب ــف، اس لطای
خــاص حــج محــروم نکــرده اســت 
و علــل و اســبابی قــرار داده کــه شــما 
می توانیــد اســتفاده کنیــد. ممکــن 
ــم  ــکان برای ــن ام ــد ای ــت بگویی اس

ــّرف  ــت اهلل مش ــه بی ــه ب ــت ک نیس
ــان ســال مشــّرف  ــًا ف ــا مث شــوم ی
نیســت  معلــوم  دیگــر  و  شــدم 
ــد  ــی خداون ــد. ول ــش بیای ــاره پی دوب
ــما داده دسترســی داده اســت. ــه ش ب

 
۱. زیارت ثامن االئمه

ــوید،  ــنا ش ــج آش ــرار ح ــا اس ــر ب اگ
ــارت  ــا در زی ــه آن رازه ــد ک می بینی
علی بن موســی الرضا  حضــرت 
هســت.  مکشــوف  )علیه آالف التحیه والثنــاء( 

ــت،  ــج هس ــه در ح ــری ک ــان س هم
در ایــن زیــارت هــم هســت. ایــن را 
هــم کــه خــدای متعــال در دســترس 
ــال  ــدای متع ــت. از خ ــرار داده اس ق
بخواهیــد کــه توفیقــش را بــه همــه ی 
مــا روزی کنــد و مشــّرف شــویم.

 
۲. زیارت سیدالشهدا

از آنجــا باالتــر و واالتــر ایــن اســت 
ــاز  ــم ب ــما چش ــت ش ــک وق ــه ی ک
ــد:  ــان بگوین ــد و هم کاروانی هایت کنی
ــت.  ــا اس ــا کرب ــایید اینج ــار بگش ب
آنجــا دیگــر آخــر عالــم اســت. 
ــر  ــر]۹[ چــه خب ــم در آن حائ نمی دان
اســت کــه کعبــه بــا آن همــه عظمــت 
و اوج و شــکوهش، بــه حائرالحســین 
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)علیه الســام( رشــک می بــرد و بــه آن 

اســراری  چــه  می کنــد.  تعظیــم 
عالــم!  از  نقطــه  ایــن  در  هســت 
روایــات عجیبــی دارد. گفتگــوی کعبه 
و کربــا در روایــات، دیدنــی اســت.

 
۳. نمازجمعه

ــک  ــک و نزدی ــی نزدی ــک راه خیل ی
ــی  ــبب خیل ــک س ــر و ی و نزدیک ت
ــار  ــر هــم در اختی نزدیــک و نزدیک ت
ــت. ــه اس ــت و آن، نمازجمع ــا اس م

شــخصی بادیه نشــین بــه نــام غلیــب، 
)صلی اهلل علیه وآلــه(  رســول  حضــرت  بــه 
عرضــه داشــت: همــه دارنــد بــه 
ــال  ــم پارس ــن ه ــد. م ــج می رون ح
ــی امســال مشــّرف نشــدم.  ــم، ول رفت
در آتــش فــراق حــج می ســوزم. 
ــاش!  ــران نب ــد: نگ ــرت فرمودن حض
»َعَلیــَك بِالُجُمَعــةِ َفانَّهــا َحــجُّ 
الَمســاكِیَن؛]۱۰[ بــر تــو بــاد بــه 
ــتمندان  ــج مس ــه ح ــه ک ــاز جمع نم
اســت«. یــک عــده  مســکین هســتند 
مشــّرف  حــج  بــه  نمی تواننــد  و 
ــود نمازجمعــه  شــوند. حضــرت فرم
ــال  ــدای متع ــه خ ــت ک ــی اس حج
اســت.  داده  قــرار  آنهــا  بــرای 

کننــد. اســتفاده  برونــد  اهلل!  بســم 

اینکــه  می فهمــد  انســان  اینجــا 
عظیم الشــأن  راحــل  امــام 
اعظــم  از  نمازجمعــه  می فرمایــد: 
الهــی بــر جامعــه ی مــا  بــرکات 
اســت، یعنــی چــه. مــا بیــش از 
هــزار ســال نمازجمعــه نداشــتیم 
و پــس از انقــاب فراگیــر شــد.

نمازجمعــه  اهــل  کــه  کســانی 
ــرتی  ــه حس ــت چ ــتند، روز قیام نیس
ــر  ــاید بدبخت ت ــت! ش ــد داش خواهن
خیلــی  باشــیم.  نداشــته  آنهــا  از 
ــا  ــج، ب ــت. ح ــی اس ــی بزرگ بدبخت
صــورت  بــه  زیبایــی اش،  تمــام 
اســت.  اختیــار شــما  در  هفتگــی 
امکانــی  چنیــن  متعــال  خــدای 
اســت. داده  قــرار  مؤمنــان  بــرای 

طبــق فقــه اهــل بیــت )علیهم الســام(، 
ــای  ــوم فقه ــوای عم ــق فت ــی طب یعن
مــا، شــامخین و بــزرگان، نمازجمعــه 
بقیت اهلل األعظــم  حضــرت  بــه 
تجویــز  بــه  یــا  )عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 

خــود  بــا  اگــر  اســت.  نایبشــان 
عینــی  واجــب  باشــد،  حضــرت 
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ــی اگــر ظهــور  ــی می شــود. یعن تعیین
ــاز  ــی نم ــو نمی توان ــم، ت را درک کنی
ــه  ــور ک ــی. ظه ــه بخوان ــر جمع ظه
اتفــاق افتــاد، مــا دیگــر نمــاز ظهــری 
ــط  ــه فق ــم؛ بلک ــه نداری در روز جمع
بــرای  مگــر  داریــم.  نمازجمعــه 
ــد و  ــذر دارن ــه ع ــی ک ــده خاص ع
ــه  ــد؛ وگرن ــرکت کنن ــد ش نمی توانن
همــه بایــد نمازجمعــه بخواننــد. امــا 
ــه  ــئله ب ــن مس ــت، ای ــر غیب در عص
نیابــت و بســط یــد فقهــا برمی گــردد.

در  فقــط  کشــورمان،  تاریــخ  در 
ــرای  ــژه ای ب ــاب وی ــه ب عصــر صفوی
نمازجمعــه بــاز شــده بــوده؛ زیــرا آن 
ــان  ــا دستش ــدار فقه ــک مق ــان ی زم
ــی  ــات فقه ــت. مباحث ــوده اس ــاز ب ب
عمدتــًا  نمازجمعــه،  بــه  مربــوط 
ــت.  ــه اس ــر صفوی ــه عص ــوط ب مرب
ــات جــدی ای کــه فقهــا حتــی  مباحث
دارنــد؛  هــم  متضــادی  فتواهــای 
از فتــوای بــه حرمــت داریــم تــا 
وجــوب عینــی تــا وجــوب تخییــری. 
اســت. آرا  معرکــه  خیلــی  آنجــا 

 

رونق نمازجمعه در جمهوری 
اسالمی

ــت  ــا از برک ــه در عصــر م ــزی ک چی
رخ نمایــی  خیلــی  فقیــه،  والیــت 
کــرده و شــفاف و شــیرین و نقــد 
و تمیــز در اختیــار قــرار گرفــت، 
نمازجمعــه بــا وجــوب تخییــری 
ــا  ــان م ــت. در زم ــا اس ــان م در زم
ــه  ــت فقی ــد شــد و والی ــه بســط ی ک
داریــم، می توانیــم نمازجمعــه داشــته 
ــیار  ــده بس ــاب ع ــل انق ــیم. قب باش
ــار  ــه و کن ــا در گوش ــی از فقه اندک
چنــد  و  می خواندنــد  نمازجمعــه 
نفــری هــم بــه آنهــا اقتــدا می کردنــد؛ 
ــه  ــی ک ــت اهلل اراک ــوم آی ــل مرح مث
در قــم نمازجمعــه می خواندنــد و 
بیســت نفــری، کمتــر یــا بیشــتر، بــه 
ــز  ــد. در الر نی ــدا می کردن ــان اقت ایش
نمازجمعــه برقــرار بــوده اســت. ولــی 
امــروزه خیلــی روشــن و شــفاف، 
دارد،  امــر  داریــم.  فقیــه  والیــت 
ــز  ــیس دارد، تجوی ــان دارد، تأس فرم
ــرد؛  ــکل می گی ــه ش دارد، و نمازجمع
تخییــری. وجــوب  بــه  منتهــا 
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نمازجمعه، محل ابتالی مؤمنان 
در عصر غیبت

ــا  ــر م ــان در عص ــه مؤمن ــد ک بدانی
بــا وجــوب تخییــری نمازجمعــه 
کــه  افــرادی  می شــوند.  امتحــان 
ــری برایشــان می شــود  وجــوب تخیی
تعیینــی،  وجــوب  منزلــه ی  بــه 
خودشــان  بــرای  اصــًا  یعنــی 
جمعــه  روز  کــه  ندارنــد  فــرض 
بخواننــد. ظهــر  نمــاز  و  باشــد 

اگــر مؤمنــی بــا فــرض وجــوب 
ــم و تشــخیص  ــر فه ــری، از نظ تخیی
بــه مرحلــه ای رســید کــه نتوانــد 
بــدون نمازجمعــه یــک هفتــه را 
پشــت ســر بگــذارد، و اگر گذاشــت، 
گمشــده دارد و اگــر از دســتش رفت، 
ــد و  ــت می افت ــیمانی و ندام ــه پش ب
اشــک و احســاس نامناســبی دارد، 
الهــی  توفیــق  صــورت  ایــن  در 
ــده اســت.  ــش ش ــامل حال ــی ش خیل
ــت. ــرد از آِن اس ــان، ب ــن امتح در ای

عــده ای  کــه  داریــم  روایــت  در 
در عصــر غیبــت طــوری زندگــی 
ــور  ــر ظه ــگار عص ــه ان ــد ک می کنن
معرفــت  و  فهــم  نظــر  از  اســت. 

خــدای  کــه  هســتند  رتبــه ای  در 
متعــال بــه آنــان توفیــق می دهــد 
ــان  ــم دلش ــل چش ــرده را از مقاب و پ
ــرای  ــت ب ــر غیب ــد؛ عص ــار می زن کن
ــور.  ــر ظه ــن عص ــود عی ــا می ش آنه
)علیه الســام(  امــام  حضــور  در  گویــا 
زندگــی می کننــد. از نظــر انجــام 
وظایــف و رســالت و مأموریــت و 
زندگــی  این طــور  زندگــی،  نــوع 
ــاب  ــی کامی ــن عــده خیل ــد. ای می کنن
در  اگــر  موفــق هســتند. حــال  و 
ــتیم  ــم، می توانس ــور بودی ــر ظه عص
بایــد  یــا  بخوانیــم  ظهــر  نمــاز 
حتمــًا  می خواندیــم؟  نمازجمعــه 
مؤمــن  می خواندیــم.  نمازجمعــه 
ــرای  می گویــد: هرچنــد نمازجمعــه ب
مــا تخییــر قــرار داده شــده، ولــی مــا 
آن را بــرای خودمــان بــه منزلــه ی 
وجــوب عینــی تعیینــی می دانیــم.

رابطه ی نمازجمعه و مهدویت 
بیــن چنیــن جماعتــی و مســئله ی 
مهــدوی،  حقیقــت  و  مهدویــت 
ــود.  ــرار می ش ــی برق ــاط نزدیک ارتب
ــنوید: آن  ــان بش ــن برادرت ــما از ای ش
ــد: »أال  ــرت بفرماین ــه حض روزی ک
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ــه الل« و  ــا بقی ــم أن ــل العال ــا اه ی
اعــام ظهــور کننــد، نمازجمعه ای هــا 
هســتند  گروه هایــی  اولیــن  جــزء 
می پیوندنــد.  حضــرت  بــه  کــه 
ــا  ــد ی ــا نیاین ــد ی ــا بیاین ــه حــاال ی بقی
برســند یــا نرســند! کســی کــه وضــو 
گرفتــه یــا غســل کــرده و از خانــه ی 
خــودش بــه ســمت مســجد یــا 
مصلــی حرکــت کــرده، ایــن کجــا و 
آن کســی کــه مشــغول خوش گذرانــی 
اســت! مهمانــی  و  مســافرت  و 

وقتــی حضــرت اعــام ظهــور کردند، 
ــتند  ــا هس ــزء اولین ه ــک ج ــدام ی ک
نمی گویــم  شــوند؟!  ملحــق  کــه 
ولــی  نمی شــوند؛  ملحــق  آنهــا 
ــرت  ــا حض ــا! ت ــا و آن کج ــن کج ای
اینهــا در محضــر  اعــام کردنــد، 
می گوینــد:  و  حاضرنــد  حضــرت 
ــا  ــد: أن ــرت بفرمای ــا حض ــم! ت جان
عالــم  جــان  می گوینــد  اهلل،  بقیــه 
ــن  ــم. ای ــه آماده ای ــا ک ــت م ــه قربان ب
هســتند.  اولین هــا  جــزء  الحــاق 
ــد. ــه ان ــاز جمع ــی نم ــدون، اهال واف

اگــر یــک هفتــه  توفیــق نمازجمعــه از 
شــما ســلب شــد، حتما بررســی کنید 
ــراب  ــا خ ــان کجاه ــد وضعت و ببینی
ــد.  ــکاری کرده ای اســت. کجاهــا خراب
ــه در شــما  ــه نمازجمع ــر شــوق ب اگ
ــک  ــان ش ــت، در خودت ــد نیس مؤک
کنیــد. ایــن را از مــن بشــنوید، بــه هر 
انــدازه ای کــه ایــن برادرتــان را قبــول 
ــتیاق  ــه اش ــر در روز جمع ــد. اگ داری
بــه نمازجمعــه در شــما مؤکــد نبــود 
و اگــر تمــام وجودتــان را پــر نکــرده 
کنیــد. شــک  خودتــان  در  بــود، 

در  همه جــا  نمازجمعــه  اکنــون 
دســترس اســت. در نهصــد شــهر 
ــم. اگــر در پایتخــت  نمازجمعــه داری
اطــراف،  شــهرهای  در  نباشــید، 
ــن  ــان و فش ــهر ری و لواس ــل ش مث
و کــن و رودهــن، و در هرجایــی 
ــا  ــد، م ــم می گردانی ــما چش ــه ش ک
نمازجمعــه داریــم. غــرض اینکــه 
چــه در حضــر باشــید و چــه در 
ســفر، خــدای متعــال بــه برکــت 
ــرکات  ــه از ب ــم ک ــن نهضــت عظی ای
وجــودی حضــرت ولی اهلل األعظــم 
امــام  و  هســت  )عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 

راحــل مؤســس و شــهدا و آقــای 
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بهشــتی و شــهدای هفــت تیــر و 
ــا  ــام، نمازجمعــه را مهی شــهدای گمن
کــرده و در دســترس جنابعالــی قــرار 
داده تــا هــر هفتــه حاجی شــوی.

حاجــی  اگــر  ببیــن  حــاال 
دارد! حســرتی  چــه  نشــدی 

راجع بــه  جملــه ای  شــد  فرصتــی 
دوســتان  جمــع  در  نمازجمعــه 
ــرض  ــم. غ ــت کردی ــه صحب صحیف
اینکــه بــه بهانــه ی وجــوب تخییــری 
رفــوزه نشــوید رفقــا. چــون خیلی هــا 
می شــوند.  رفــوزه  این طــور 
ــد.  ــه ی بع ــاءاهلل هفت ــد ان ش می گوین
ــدام  ــر؟ ک ــدام عم ــه؟ ک ــدام هفت ک
توفیــق؟ انســان باید توفیــق را دریابد.

خــدای متعــال بــه شــما توفیــق 
حــج خانــه ی خــودش را در بهتریــن 
ــد، در  ــر نش ــد. اگ ــت کن ــال کرام ح
مراحــل نزدیک تــر مشــّرف شــدن 
بــه عتبــات عالیــات؛ در مرتبــه ی 
ــهدالرضا  ــه مش ــّرف ب ــر تش نزدیک ت
)علیه الســام( و در مرحلــه ی نزدیک تــر، 

نمازجمعــه کــه حــج هفتگــی اســت.
 

۴. برطرف كردن مشکل مؤمن
ــر  ــم، نزدیک ت ــه گفتی ــواردی ک از م
بتوانــد  انســان  کــه  داریــم  هــم 
ســّر حــج را درک کنــد؟ بلــه! از 
و  نزدیک تــر  و  نزدیک تــر  ایــن 
نزدیک تــر هســت! آن را هــم دریابیــد 
و ُدر یابیــد. انســان از خاطــر غمــزده 
امیرالمؤمنیــن  دوســتان  از  مؤمنــی 
دل  کنــد،  غمروبــی  )علیه الســام( 

ــاد  ــه فری ــد، ب ــاد کن شکســته ای را ش
ــت شــما  ــد. آن وق ــار برس ــک گرفت ی
جایتــان  می شــود؟  کجــا  جایتــان 
و  اســتخاف  مقــام  در  مــی رود 
ــدی.  ــینی و بهره من ــت و جانش خاف
ــای  ــه دع ــن جمل ــل اولی ــی رود ذی م
ــا  ــد: »یَ ــه می گویی ــارم ک پنجاه وچه
.» َفــارَِج اَلَْهــمِّ َو َكاِشــَف اَلَْغــمِّ

ــی در آن  ــه جنابعال ــال ب ــدای متع خ
داده  و خافــت  جانشــینی  لحظــه 
ــد.  ــرف کنی ــی را برط ــه غم اســت ک
شــده اید مظهــر »َفــارَِج اَلَْهــمِّ َو 
«. در روایــات دارد  َكاِشــَف اَلَْغــمِّ
ــت  ــدی، پاداش ــق ش ــر موف ــه اگ ک
پــاداش حــج اســت. گاهــی نــه یــک 
حــج، شــگفتا! دو حــج، نــه دو حــج، 
ــار  ــج، چه ــه ح ــه س ــج، ن ــه ح س
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ــا! ده  ــه ده ت ــا، بلک ــار ت ــه چه ــا، ن ت
حــج مقبــول و ســعی مشــکور را 
ــد در نامــه ی عملــت. مگــر  می گذارن
چــه کار کــرده ای؟ آبرویــی در خطــر 
بــود و خــدای متعــال بــه شــما توفیق 
داد آن آبــرو را حفــظ کــردی. کســی 
ولی عصــر  حضــرت  دوســتان  از 
ــما  ــت و ش ــاری داش ــداه(، گرفت )ارواحناف

کــردی. برطــرف  را  گرفتــاری اش 

آنهایــی  همــه ی  از  مــورد  ایــن 
کــه گفتیــم، حتــی از نمازجمعــه 
هــم بــه حــج نزدیک تــر اســت. 
بــه  می توانیــد  شــما  این طــور 
شــوید. متصــل  حــج  اســرار 

 
۵. نیکی به پدر و مادر

و  نزدیک تــر  و  نزدیک تــر  ایــن  از 
اســت.  مــادر  و  پــدر  نزدیک تــر، 
ــر از  ــد. اگ ــدر بدانی ــد، ق ــر داری اگ
باشــد  شــده  خــارج  دسترســتان 
اســت؛  بــزرگ  حســرتش  کــه 
بدانیــد. قــدر  هــم  بــاز  ولــی 

هرچــه کــه بخواهیــد، از طریــق پــدر 
ــه آن برســید.  ــد ب ــان می توانی و مادرت
مــن بــا صــدای بلنــد می گویــم: 

هرچــه کــه بخواهیــد، از طریــق پــدر 
ــه آن برســید.  ــد ب ــان می توانی و مادرت
ســر بــه آستانشــان بگذاریــد، کوچکی 
کنیــد، خاکســار باشــید. خــاک باشــید 
جلــو پــدر و مــادر. هرچــه می توانیــد 
ــد  ــدام کنی در تحصیــل رضایتشــان اق
آنهــا  و هرچــه می توانیــد دعــای 
و محبــت آنهــا را پشــت ســرتان 
ــه  ــی ک ــر جای ــه ه ــید. ب ــته باش داش
در  کنیــد، خواهیــد رســید.  فکــر 
ــلوک  ــیر و س ــوی و س ــب معن مرات
ــدر  ــی پ ــادمان و راض ــب ش ــز قل نی
ــت  ــل موفقی ــه عام ــت ک ــادر اس و م
اســت. چیــز عجیبــی اســت. ســرعت 
ــکات  ــد، مش ــفا می ده ــد، ش می ده
را  گناهــان  می کنــد،  برطــرف  را 
می آمــرزد، خیلــی عجیــب اســت.

ــواردی  ــورد هــم از همــه ی م ــن م ای
کــه گفتیــم، نزدیــک و نزدیــک و 
نزدیک تــر اســت! پــس بفرماییــد 
قربــان  شــوید!  مشــّرف  حــج 
صدقه شــان برویــد، فدایشــان شــوید، 
خدمــت کنیــد، کارگشــایی کنیــد، 
رســیدگی کنیــد. بــه همســرتان بــرای 
ــرای  ــد. ب ــک کنی ــت کم ــن خدم ای
خدمــت بــه پــدر و مــادرش، تعــاون 
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داشــته باشــند. زوجیــن تعاون داشــته 
ــّر و  ــداق ب ــن مص ــر برتری ــند ب باش
تقــوا کــه احســان بــه والدیــن باشــد.

    

منابع و مآخذ
]۱[. این دعا منسوب به حضرت علی 
)علیه السام( است و در كتاب های معتبر 

نیامده است.

]۲[. روم: ۷.

]۳[. شیخ صدوق، خصال، ج۱، 
ص۲۹۲.

]۴[. شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، 
اعمال ماه ذی القعده.

]۵[. هود: ۶۱.

]۶[. مؤمنون: ۱۴.

]۷[. ذاریات: ۲۱.

]۸[. بقره: ۱۴۴.

]۹[. حائر حسینی محدوده ای 
مخصوص پیرامون قبر امام حسین 

)علیه السام( است كه شخص مسافر 

می تواند یا مستحب است نمازش را در 
آن محدوده به صورت كامل بخواند، 

نه شکسته.

]۱۰[. ری شهری، میزان الحکمه، حدیث 
.۱۰۷۸۲




