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ــز  ــاه عزی ــزان، م ــه ی عزی ــت هم خدم
را  پرنــور ذی الحجــه  پربرکــت و  و 
ــم. ســومین روز  تبریــک عــرض می کن
از دهــه ی اول ایــن مــاه را پشــت ســر 
ــم. ان شــاءاهلل خــدای متعــال،  می گذاری
همــه ی مــا را از بــرکات غیرقابــل 
تصــور ایــن مــاه بهره منــد ســازد.

ــه حــج و  ــد، ب ــاوت ش ــه ت ــی ک آیات
همیــن ایــام مربــوط بــود کــه جلســه ی 
زمینــه  همیــن  در  مطالبــی  قبــل، 
ــه  ــردم. ب ــرض ک ــزان ع ــت عزی خدم
مناســبت ایــن آیــات نکتــه ای محضــر 
شــما تقدیــم می کنــم و بــاز بــه همیــن 
مناســبت، از دعایــی کــه از امــام صادق 
ــه ی اول  ــای ده ــرای روزه ــام( ب )علیه الس

وارد شــده، برداشــتی خواهیــم داشــت 
ــه  ــرایطی ک ــا و ش ــا جلســه ی م ــه ب ک
در آن قــرار داریــم، مناســبت دارد.

خدا از همه چیز آگاه است

ــی  ــد، بخش ــاوت ش ــه ت ــی ک در آیات
ــرح  ــج مط ــه ح ــوط ب ــکام مرب از اح
و  صریــح  خیلــی  آنچــه  می شــود. 
ــم  ــود، فراه ــتور داده می ش محکــم دس
کــردن تقــوا اســت؛ منتهــا قبــل از 
آن می فرمایــد: »َوَمــا تَْفَعُلــوا مِــْن 
ــر کار  ُ؛]۱[ و شــما ه ــُه اللَّ ــرٍ یَْعَلْم َخیْ
نیکــی کنیــد، خــدا بــر آن آگاه اســت«. 
انســان بایــد توجــه داشــته باشــد هــر 
کار خیــر و شایســته ای کــه انجــام 
می دهــد، خــدای متعــال می دانــد و 
الزم نیســت کســی دیگــر بدانــد. اگــر 
مــا مرتکــب کار ناشایســتی شــویم، 
ــر از  دوســت داریــم هیــچ کســی ـ غی
ــود.  ــر نش ــد ـ باخب ــه می دان ــدا ک خ
ــی کــه  ــا زمان ــروردگار متعــال هــم ت پ
مــا از محیــط ســتر او خــارج نشــویم، 
ــورد کار  ــا در م ــد. ام ــتوری می کن مس
ــه  ــه دارد ک ــان عاق ــع انس ــر، طب خی
دیگــران باخبــر شــوند و دوســت دارد 
فــان کار خوبــش منتشــر شــود کــه از 
قبیــل ثنــاء جمیــل اســت. در ایــن بین، 
ــی  ــه و آبروی ــم وجه ــان ه ــرای انس ب
ــه  ــد ب ــان می کن ــود و گم ــاد می ش ایج
شــخصیت او چیــزی افــزوده می شــود.
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ــال  ــاب اعم ــه در ب ــه ی کریم ــن آی ای
حــج کــه جــزء اعمــال و مناســک 
ــژه اســت،  ــر وی ــده و دارای تأثی برگزی
ــای  ــال از کاره ــد خــدای متع می فرمای
ــای  ــه در مناســک و بخش ه ــری ک خی
باخبــر  می دهیــد،  انجــام  مختلــف 
اســت. نکتــه ی لطیــف ایــن اســت کــه 
ســخن از مطلــق عمــل و تفصیــل عمل 
ــه صــورت  ــه ب ــر و شــر نیســت؛ ن خی
ــد،  ــام دهی ــر کاری انج ــه ه ــی گفت کل
خــدا می دانــد و نــه فرمــوده کار خوب 
را خــدا می دانــد. بــد شــما  کار  و 

وقتی خدا می بیند، چرا ریا؟ 

بــه  کریمــه  آیــه ی  ویــژه ی  پیــام 
ــما  ــی ش ــه وقت ــن اســت ک ــان ای مؤمن
توجــه پیــدا کنیــد کــه کار خیــر شــما 
ــورد  ــق و م ــرت ح ــور حض در حض
عنایــت حــق تعالــی اســت، دیگــر 
نیــازی نداریــد شــخص دیگــری بداند. 
انســان  درونــی  غنی ســازی  نوعــی 
ــود. ــده می ش ــه دی ــن آی ــن در ای مؤم

در دعــای دهــه ی اول ذی الحجــه هــم 
همیــن موضــوع از خــدای متعــال 

ــت غنــا  ــه حال ــود ک ــته می ش خواس
ــاز  ــا بی نی ــود م ــیم و وج ــته باش داش
ایــن  مصادیــق  جملــه  از  باشــد. 
ــان  ــه انس ــت ک ــن اس ــازی همی بی نی
احســاس نیــاز بــه دانســتن دیگــران در 
ــته  ــود نداش ــر خ ــان کار خی ــورد ف م
ــی  ــئله ی مهم ــی مس ــن خیل ــد. ای باش
اســت. چطــور امــکان دارد انســان 
باطنــًا بی نیــاز شــود؟ ایــن حالــت 
وقتــی رخ می دهــد کــه جنابعالــی 
ــد  ــدی بدانی ــت توحی ــذر تربی از رهگ
اســم  مگــر  می دانــد.  خــدا  کــه 
ــار حضــرت حــق مطــرح  دیگــران کن
بداننــد؟!  بخواهنــد  کــه  می شــود 
اینکــه بدانیــد خــدای متعــال می دانــد، 
ــت  ــما اس ــی ش ــازی درون ــم غنی س ه
ــه  ــن تشــویق اســت. چ ــم باالتری و ه
ــه  ــرای آنک ــن ب ــر از ای ــویقی باالت تش
ــت  ــر حرک ــمت کار خی ــه س ــان ب انس
کار خیــر  دیگــران  کنــد؟ چنانچــه 
ــویم؛  ــحال می ش ــد، خوش ــا را ببینن م
زیــرا احســاس می کنیــم احتمــاالً از 
ــد  ــا می رس ــه م ــری ب ــه خی ــن ناحی ای
ــا  ــرای م ــار ب ــا افتخ ــرو ی ــث آب و باع
ــی  ــه کس ــران چ ــر دیگ ــود. مگ می ش
هســتند و دانســتن آنهــا چــه مســئله ای 
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را حــل می کنــد؟ همــه فقیــر هســتیم و 
ایــن کار مــا، نوعــی مبادلــه ی بیــن فقرا 
اســت. آن چیــزی کــه مســئله ی اصلــی 
ــد. ــدا می دان ــه خ ــت ک ــت، آن اس اس

لزوم تصویرسازی دائمی  
گزاره های توحیدی در ذهن

از قــرآن برداشــت می شــود کــه بــرای 
تقویــت بنیــه  و تربیــت توحیــدی، 
ــًا در  ــد دائم ــدی بای ــای توحی گزاره ه
ذهــن انســان مؤمــن تصویرســازی 
شــود، ســپس ایــن تصویرهــا بــه 
قلــب مــا منتقــل شــود کــه معمــوالً بــا 
ذکــر ممکــن می شــود. گزاره هــای 
روشــن و شــفاف و محکــم نظیــر 
ــدا  ــد، خ ــدا می توان ــد، خ ــدا می دان خ
خــدا  و  می بینــد  خــدا  می گویــد، 
باخبــر اســت، در قــرآن فــراوان آمــده 
)گوش هــای(  مســامع  اگــر  اســت. 
الهــی  آیــات  ایــن  بــه روی  را  دل 
ــای  ــن گزاره ه ــر همی ــاییم، تصوی بگش
ــل  ــه دلی ــه ظاهــر ســاده و بدیهــی، ب ب
ــا،  ــب م ــرت و قل ــا فط ــی ب هماهنگ
می شــود. مســتقر  مــا  وجــود  در 

ــما  ــت و ش ــد اس ــًا موح ــان فطرت انس
آیاتــی  در  گفته ایــد.  را  بلــه  قبــًا 
ِــي  ــا بَن ــْم یَ ــْد إِلَیُْك ــْم أَْعَه َ ــر »أَل نظی
ــا  ــر ب ــدان آدم، مگ آَدَم...؛]۲[ ای فرزن
شــما عهــد نکــرده بــودم...« و »أَلَْســُت 
بَِربُِّكــْم َقالـُـوا بََلــى؛]۳[ آیــا پــروردگار 
ــن  ــرا« همی ــد چ ــتم؟ گفتن ــما نیس ش
مســئله بیــان شــده اســت. ایــن ترکیــب 
بیانــی در آیــه ی ذر لطیف اســت. ســند 
ــت  ــما اس ــرت ش ــه، فط ــن پیمان نام ای
ــد،  ــه کنی ــان مراجع ــه خودت ــر ب و اگ
ــا  ــه ب ــزاره ای ک ــر گ ــد. ه آن را می یابی
ایــن فطــرت هماهنــگ باشــد، اگــر از 
حجــاب هواهــای نفســانی، غفلت هــا، 
دنیــوی،  و  ســطحی  آرزوهــای 
و  گناهــان  از  ناشــی  تاریکی هــای 
ــما  ــه دل ش ــد و ب ــور کن ــا عب خطا ه
ــما  ــود. ش ــتقر می ش ــا مس ــد، آنج برس
داریــد همــان عهــد فطــری را بــه قلبتان 
یــادآوری می کنیــد و گویــا خــودش را 
ــد و  ــادآوری می کنی ــودش ی ــرای خ ب
ــده  ــا ش ــند، امض ــن س ــد. ای می خوانی
و در ســابقه ی مــا موجــود اســت.

همیــن  بــا  توحیــدی،  گزاره هــای 
صراحــت، زیبایــی، روشــنی، اختصــار، 
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ــر،  ــاری فک ــز و ی ــه و تمرک ــا توج ب
بایــد بــه مرحلــه ی قلــب برســد و 
وقتــی وارد قلــب شــود، آنجــا متمکــن 
ــای  ــی گزاره ه ــود. ول ــتقر می ش و مس
قلــب  منطقــه ی  در  شــرک آلود 
ــی  ــا زمان ــب ت ــود. قل ــرش نمی ش پذی
کــه ســالم و بــر فطــرت اولیــه ی خــود 
را  شــرک آلود  گزاره هــای  اســت، 
ــود و  ــار ش ــر بیم ــد. اگ ــول نمی کن قب
ــه  ــی غلب ــری و عمل ــای فک معصیت ه
کنــد، داســتاِن دیگــری دارد. قلــب هــر 
یــک از ایــن گزاره هــای شــرک آلود 
ــه ای را  ــع بیگان ــد، در واق ــول کن را قب
افــزوده  مریضــی اش  بــر  و  داده  راه 
می شــود ـ مشــابه کاری کــه میکــروب 
ــد  ــدن انســان می کن ــا ب ــروس ب ــا وی ی
می فرمایــد:  قــرآن  چنان کــه  ـ 
 ُ ــُم اللَّ ــَرٌض َفَزاَدُه ــْم َم ــي ُقُلوبِهِ ِ »ف
مرضــی  دل هایشــان  در  َمَرًضــا؛]۴[ 
ــزود«. ــر مرضشــان اف اســت و خــدا ب

بزرگ ترین مشّوق برای انجام  
کار نیک

ــُه  ــرٍ یَْعَلْم ــْن َخیْ ــوا مِ ــا تَْفَعُل »َوَم
نیکــی  کار  هــر  شــما  و  ُ؛]۵[  اللَّ

اســت«.  آگاه  آن  بــر  خــدا  کنیــد، 
از  باالتــر  عالــم،  در  تشــویقی  آیــا 
ایــن گــزاره ی کوتــاه وجــود دارد؟

اگــر ایــن بــاور در محیــط قلــب انســان 
ــه صــورت  ــاق ب مســتقر شــود، دو اتف
اینکــه  اول  می دهــد؛  رخ  هم زمــان 
ــر، مســتغنی  ــای غی باطــن شــما از تمن
می شــود؛ زیــرا در اطــاع پیــدا کــردِن 
ــود  ــرک وج ــه ای از ش ــران، جنب دیگ
دارد. دوم اینکــه انســان بــه انجــام 
ــن  ــر تشــویق می شــود. ای دادن کار خی
ــی  ــات نوران ــن آی ــه ی کریمــه در بی آی
اســت:  پیش برنــده  خیلــی  قــرآن، 
ــْم  ُ َعَمَلُك ــیََری اللَّ ــوا َفَس ــِل اْعَمُل »َوُق
بگــو  و  َوالُْمْؤمِنُــوَن؛]۶[  َوَرُســولُُه 
ــه  ــد ک ــد[ بکنی ــر کاری می  خواهی ]ه
ــان  ــر او و مؤمن ــدا و پیامب ــه زودی خ ب
ــت«.  ــد نگریس ــما خواهن ــردار ش در ک
ــم  ــد، ه ــه می گوی ــه ی کریم ــن آی ای
نماینــدگان  هــم  و  متعــال  خــدای 
حــق از اعمــال شــما باخبــر هســتند و 
ــن، حضــرت  ــرم، امیرالمؤمنی ــر اک پیامب
زهــرا و حضــرت ولی عصــر )علیهم الســام( 
ــرای  ــد و ب ــوند و می بینن ــر می ش باخب
شــما محاســبه می شــود. نتیجــه اش 
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ــى  وَن إِلَ ــتَُردُّ ــه: »َوَس ــت ک ــن اس ای
ــْم  ــَهاَدةِ َفیُنَبِّئُُك ــِب َوالشَّ ــِم الَْغیْ ِ َعال
ــه زودی  ــوَن؛]۷[ و ب ــْم تَْعَمُل ــا ُكنْتُ بَِم
بــه ســوی دانــای نهــان و آشــکار 
بازگردانیــده می شــوید. پــس شــما 
می دادیــد،  انجــام  آنچــه  بــه  را 
آگاه خواهــد کــرد«. در ایــن زمینــه 
و  آشــکار  عمــل  بیــن  تفاوتــی 
ــت. ــّری نیس ــه و س ــی و مخفیان پنهان

ــد:  ــا می فرمای ــث م ــورد بح ــه ی م آی
می دهیــد،  انجــام  نیکــی  کار  »هــر 
ــر آن  ــه بیانگ ــد« ک ــدا آن را می  دان خ
ــتید  ــاکاری نیس ــد ری ــه نیازمن اســت ک
ــن  ــد. ضم ــد و ببینن ــران بدانن ــا دیگ ت
ــد.  ــم می کن ــویق ه ــما را تش ــه ش اینک
از  انســان دیگــر چــه می خواهــد؟ 
رهگــذر باخبــر شــدن خــدای متعــال، 
چــه اتفاقاتــی می افتــد؟ وقتــی خــدای 
ــِر خــود  ــود، پیامب ــر می ش ــال باخب متع
ایشــان  بــه  و  می کنــد  باخبــر  را 
افاضــه ی علمــی می شــود و پیامبــر 
همیــن  بــه  می شــود.  خوشــحال 
)ســام اهلل علیها(  زهــرا  ترتیــب، حضــرت 
ــا  ــم ی ــما صله رح ــود. ش ــر می ش باخب
احســان بــه پــدر و مــادر یــا تحصیــل 

علــم یــا گشــایش گــره مؤمــن انجــام 
ــام اهلل علیها(  ــرا )س ــرت زه ــد و حض می دهی
ــر  ــوند. دیگ ــحال می ش ــر و خوش باخب
انســان چــه تشــویقی می خواهــد؟! 
اســت. ایــن  توحیــدی  تربیــت 

زندگــی  مســیر  در  مؤمــن  انســان 
ــای  ــد گزاره ه ــاش کن ــد ت ــود بای خ
ــن  ــه قلبــش برســاند. ای ــدی را ب توحی
بایــد در دســتور کار انســان قــرار گیرد. 
نقــش ذکــر و نمــاز و تــاوت قــرآن و 
... همیــن اســت. دائــم ایــن گزاره هــا را 
ــم  ــادآوری می کنی ــه خــود ی در نمــاز ب
تــا از موانــع ظاهــری عبــور کنــد و بــه 
قلــب برســد. وقتــی بــه قلــب برســد، 
ــه ی خــودش می رســد و از آن  ــه خان ب
کــه  همان طــور  می شــود؛  اســتقبال 
ــودش  ــه ی خ ــه خان ــی ب ــان وقت انس
دارد. خوشــی  حــال  می رســد، 

انسان متقی، حتی به گناه هم  
فکر نمی کند

در ادامــه آیــه خداونــد می فرمایــد: 
ادِ  الــزَّ َخیْــَر  َفــإِنَّ  ُدوا  »َوتَــَزوَّ
التَّْقــَوی؛]۸[ و بــرای خــود توشــه 
برگیریــد کــه در حقیقت بهترین توشــه 
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پرهیــزگاری اســت«. کاش فرصــت 
ــات را  ــن آی ــف تفســیری ای ــود لطائ ب
بیشــتر خدمــت شــما توضیــح مــی دادم.

ــال  ــود دنب ــی خ ــام زندگ ــما در تم ش
ــام  ــر انج ــل خی ــه عم ــید ک ــن باش ای
و  موضــوع  ایــن  کــِف  و  دهیــد 
حداقــل آن ایــن اســت کــه ذهــن، 
ــود را  ــب خ ــب و قال ــدن، قل ــر، ب فک
از آلودگی هــا محافظــت کنیــد و آن 
ــد. وقتــی اســاس  ــگاه داری ــزه ن را پاکی
ــوا  ــما روی تق ــخصیت ش ــان ش و بنی
)پاکیزگــی( بنــا شــد، پشــِت ســر 
آن، زنجیــره ی خیــرات می آیــد. آن 
ــور  ــی تص ــن حت ــان مؤم ــت انس وق
ــد. ــام ده ــدی انج ــه کار ب ــد ک نمی کن

ــوِن  ــد: »َواتَُّق ــه می فرمای ــان آی در پای
یَــا أُولِي الْلْبَــاِب؛ و ای خردمنــدان 
کلمــه ی  کنیــد«.  پــروا  مــن  از 
ــا  ــام پلیدی ه ــه ی تم ــوِن« ریش »َواتَُّق
ــا  را در وجــود انســان می ســوزاند. »یَ
أُولِي الْلْبـَـاِب« هــم می خواهــد بگویــد 
آنچــه مبنــا و اســاس دســتیابی بــه تقــوا 
اســت، خردمنــدی اســت و هــر کــس 
ــان  ــه هم ــر می شــود، ب ــش بارورت عقل

نســبت، اســتقرارش روی خــط بندگی، 
ــی رود. ــر م ــود و باالت ــر می ش محکم ت

تقوا، یگانه چیزی که در آخرت  
به کار می آید

حضــرت امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( وقتــی 
بــه  و  برگشــت  صفیــن  جنــگ  از 
ــه رســید،  قبرســتان پشــت دروازه کوف
ــا  ــود: »یَ ــرد و فرم ــردگان ک ــه م رو ب
ــالِّ  ــةِ و الَمح ــارِ الُْموِحَش یَ ــَل الدِّ أَْه
الُمقفِــَرةِ و الُقبــورِ الُمظلَِمــةِ یــا 
ــای  ــگان خانه  ه ــةِ؛ ای  خفت ــَل التُّربَ أه
تنهایــی، و جاهــای خشــک و خالــی، و 
ــینان«.  ــک، ای خاک  نش ــای تاری گوره
ــا  ــد م ــد فرمودن ــری! بع ــب تعابی عج
»و  داریــم:  خبر هایــی  شــما  بــرای 
ــا  ــْت و أّم ــد نُِكَح ــا الزواُج َفَق أّم
ــران  ــَمْت«؛ همس ــد ُقِس ــواُل َفَق الم
شــما ســراغ دیگــران رفتنــد و رفقــای 
ــوال شــما  ــد و ام ــدا کردن ــدی پی جدی
ــد،  ــع کردی ــود جم ــتان خ ــا دس ــه ب ک
در  کــه  و خانه هایــی  تقســیم شــد 
نمانــد  خالــی  بودیــد،  ســاکن  آن 
شــدند. ســاکن  آن  در  دیگــران  و 
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ایــن  بــا  قبــور،  اهــل  زیــارت  در 
قبرســتان  بــه  علویــه  داللــت 
بگیریــد. بهــره  تــا  برویــد 

آنهــا  بــه  خطــاب  حضــرت  بعــد 
ــا  ــه م ــود ک ــری ب ــن خب ــد ای فرمودن
ــا  ــُر م ــرای شــما داشــتیم: »َفمــا َخبَ ب
عِنَدُكــم؛ شــما چــه خبــری بــرای 
ــد  ــل کردن ــی تأم ــد؟«. اندک ــا داری م
و بعــد ســر برداشــتند و فرمودنــد: 
ــد.  ــخ دهن ــما پاس ــه ش ــد ب نمی توانن
اگــر بــه آنهــا اجــازه داده می شــد 
بــه شــما پاســخ دهنــد، می گفتنــد: 
ــّزادِ التَّقــوی؛]۹[ بهتریــن  ــَر ال »أنَّ َخی
توشــه تقــوا اســت«. تنهــا چیــزی 
ــد اســت  ــما مفی ــرای ش ــا ب ــه از دنی ک
اســت. تقــوا  می رســاند،  خیــر  و 

ــرزخ از  ــی ب ــم اهال ــت داری ــا دوس م
ــه  ــه مــا خبــر دهنــد؛ چراکــه ب آنجــا ب
آنجــا دسترســی نداریــم. حضــرت 
ــه  ــد و ب ــت می کنن ــا را راح ــال م خی
ــوی  ــه جل ــّدق ک ــادق مص ــوان ص عن
ــب  ــت و غی ــرده ای نیس ــان پ چشمش
ــا  ــرای او یکــی اســت، م و شــهادت ب
را باخبــر می کننــد. داشــتن حجــت 

اینجــا اهمیــت پیــدا می کنــد. آنهــا 
کــه حجــت ندارنــد چــه دارنــد؟! 
نمی تواننــد  آنهــا  گفــت  حضــرت 
ــما را  ــن ش ــا م ــد، ام ــما بگوین ــه ش ب
ــون مســافر  ــر می ســازم. شــما اکن باخب
ــرف اســت.  ــگاه، آن ط هســتید و اقامت
ــگاه خــودش  ــرای اقامت ــد ب مســافر بای
توشــه بیــاورد و آن توشــه تقــوا اســت. 
»أنَّ  )علیه الســام( جملــه ی  امیرالمؤمنیــن 
َخیــَر الــّزادِ التَّقــوی« را در قالب چنین 
ــد. ــه فرمودن ــری ارائ ــزارش تصوی گ

ــس  ــد روز پ ــه چن ــتم ک ــتی داش دوس
از شــهادتش در رؤیــای صادقــی از 
ــد  ــر؟ ایشــان چن ــیدم: چــه خب او پرس
خبــر بــرای خانــواده ی خــود داشــتند. 
ســپاه  بچه هــای  بــه  گفتنــد:  بعــد 
ــر  ــی اگ ــن طــرف حت ــد بگــو ای دماون
شــهید باشــی، فقــط بــا تقــوا محاســبه 
ــی درجــات شــهدا هــم  می شــوی. حت
ــب تقوایشــان اســت.  ــر اســاس مرات ب
قــرآن، شــاخص را تقــوا معرفــی کــرده 
ِ أَتَْقاُكْم؛  اســت: »إِنَّ أَْكَرَمُكــْم عِنْــَد اللَّ
ــزد  ــما ن ــن ش ــت ارجمندتری در حقیق
ــت«. ــما اس ــن ش ــدا، پرهیزگارتری خ
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بــه  خودتــان  بــرای  را  تقــوا 
برداریــد. توشــه  عنــوان 

بــه  أُولِي الْلْبَــاِب«  یَــا  »َواتَُّقــوِن 
قــول طلبه هــا لســان تهدیــد هــم دارد. 
»أُولِي الْلْبَــاِب« مشــعر بــه علیــت 
ــل  ــر عق ــد اگ ــت و می گوی ــم هس ه
ــه  ــد، ب ــارور کنی ــداری ب ــود را مق خ
تقــوا می رســید. انســان از رهگــذر 
تقویــت عقــل خــود می توانــد بــه 
آیــات  در  برســد.  باالتــر  تقــوای 
دیگــری در قــرآن کریــم نیــز بــه 
ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت.

راه تحصیل تقوا 

دهــه ی نخســت مــاه ذی الحجــه و 
فرصــت  دنیــا،  زندگــی  کل  البتــه 
ایــن  اســت.  تقــوا  نــور  تحصیــل 
نــور چگونــه بــرای انســان فراهــم 
ــک  ــه مال ــی ک ــم کس ــود؟ بدانی می ش
مــا  خراب کننــده ی  و  ســازنده  و 
اســت، می بینــد و می دانــد. »مِنَْهــا 
ــا  ــْم َومِنَْه ــا نُعِیُدُك ــْم َوفِیَه َخَلْقنَاُك
از  أُْخــَری؛]۱۰[  تَــاَرًة  نُْخرُِجُكــْم 
آفریده ایــم  را  شــما  ]زمیــن[  ایــن 

و  بازمی گردانیــم  را  شــما  آن  در 
بیــرون  آن  از  را  شــما  دیگــر  بــار 
می آوریــم«. خالــق، رب، ســازنده و 
ــت و  ــودش اس ــا، خ ــده ی م تبدیل کنن
مــا در دســِت او هســتیم. شــما بدانیــد 
ــور  ــد. این ط ــد و می بین ــه او می دان ک
انســان بــه کار خیــر تشــویق می شــود.

 

ذی الحجه، سرعت دهنده ی 
انسان سالک

طبــع مــاه ذی الحجــه، ســرعت دهنده ی 
انســان ســالک اســت. مثــًا شــما 
ــاعت  ــر س ــر ب ــرعت ده کیلومت ــا س ب
ایجــاد  ظرفیتــی  حــال  می رویــد، 
شــده کــه شــما بــا ســرعت صــد 
ــاه  ــد! م ــاعت می روی ــر س ــر ب کیلومت
ذی الحجــه ســفینه ای بــرای ســّاک 
اســت کــه سرعتشــان در ایــن ســفینه، 
بــه صــورت تصاعــدی و غیرقابــل 
ــه  ــد. البت ــدا می کن محاســبه افزایــش پی
ــن  ــل ای ــه اه ــت ک ــن اس ــرطش ای ش
مــاه شــوی و وارد ایــن ســفینه شــوی.

در دعایــی کــه از امــام صــادق )علیه الســام( 
اســت،  رســیده  ایــام  ایــن  بــرای 
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حضــرت فرمودنــد: » اللَُّهــمَّ َهــِذهِ 
ــامِ  ــى الْیَّ ــا َعَل ْلتََه ِــى َفضَّ ــاُم الَّت الْیَّ
ــَک َو  ــا بَِمنِّ ــْد بَلَّْغتَنِیَه ْفتََها َق ــرَّ َو َش
َرْحَمتـِـَک؛ ای خــدا ایــن ایامــی اســت 
ــت و  ــال فضیل ــام س ــایر ای ــر س ــه ب ک
ــه لطــف و  ــرا ب شــرف بخشــیدی و م
ــل  ــام نای ــن ای ــه درک ای ــت ب رحمت
گردانیــدی«. ایــن روز هــا متفــاوت 
اســت و نســبت بــه ســایر ایــام فضیلت 
شــامل  خــدا  ویــژه ی  لطــف  دارد. 
ــا  ــن روز ه ــه ای ــه ب ــده ک ــا ش ــال م ح
ــای  ــاٍت؛]۱۱[ روزه ــامٍ َمْعُلوَم ــه »أَیَّ ک
ــناخته  ــا ش ــزد اولی ــت و ن ــوم« اس معل
ــْن  ــا مِ ــِزْل َعَلیْنَ شــده ، رســیدیم. »َفَأنْ
ــا مِــْن  ــا فِیَه ــْع َعَلیْنَ ـِـَک َو أَْوِس بََرَكات
نَْعَمائِــَک ؛]۱۲[ پــس بــرکات خــود 
ــا و  ــازل فرم ــا ن ــر م ــام ب ــن ای را در ای
نعمت هایــت را بــر مــا وســیع گــردان«. 
حــال کــه مــا را بــه این ایــام رســاندی، 
برکــت خــود را بــر مــا و همــه ی 
مؤمنــان نــازل فرمــا و نعمت هــای 
بــده. توســعه  مــا  بــر  را  خــود 

چهار درخواست مهم 

ــا  ــه در ســیره ی اولی ــق قاعــده ای ک طب

ــه  ــزی ک ــم رم ــت، اس ــه هس در ادعی
باعــث توســعه ی رحمــت و فضــل 
و نعمــت الهــی می شــود، صلــوات 
اســت. اینجــا هــم بیــان می شــود کــه: 
ِّــَي َعَلى  »اللَُّهــمَّ إِنـِّـي أَْســَألَُک أَْن تَُصل
ــٍد َو أَْن تَْهِدیَنَــا  ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ــاِف َو  ــَدی َو الَْعَف ــبِیِل الُْه ــا لَِس فِیَه
الْغِنَــى َو الَْعَمــِل فِیَهــا بَِمــا تُِحــبُّ َو 
ــو درخواســت  تَْرَضــى ؛ ای خــدا، از ت
ــد  ــد و آل محم ــر محم ــه ب ــم ک می کن
ــه راه هدایــت  ــا را ب درود فرســتی و م
ــق  ــازی از خل ــت و بی نی ــق عف و طری
راهنمایــی کــن و بــه عملــی کــه 
موجــب رضــا و خشــنودی تــو اســت«.

درخواســت  چهــار  ادامــه  در 
می شــود: مطــرح 

 
۱. هدایت

ــبِیِل  ــر. »َس ــت بب ــه راه هدای ــا را ب م
و  محمــد  والیــت  فقــط  الُْهــَدی« 
ــت.  ــام( اس ــب )علیهما الس ــن ابیطال ــی اب عل
هــر طــور دوســت داری، از طــرق 
لذت هــای معنــوی، نمــاز، روزه، قــرار 
ــا  ــوب ی ــت خ ــار دوس ــن در کن گرفت
ــن  ــا در ای ــن ت ــت ک ــا را هدای ...، م
راه قــرار بگیریــم و مبتــا بــه راه هــای 
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نشــویم. متفرقــه  ســبل  و  فرعــی 

۲. عفاف
ــه  ــم ک ــرار بگیری ــاف ق ــیر عف در مس
راه بندگــِی حــق تعالــی اســت. در 
ایــن صــورت دیگــر زبــان و دل و 
در  و  نیســتند  هــرزه  پــا  و  دســت 
صــراط مســتقیم حرکــت می کننــد.

۳. بى نیازی
اســت:  ایــن  خواســته  ســومین 
ــن  ــن. ای ــت ک ــا عنای ــه م ــازی ب بی نی
ــی  ــدی باطن ــان ثروتمن ــازی هم بی نی
ــان در  ــه انس ــت ک ــم نیس ــت. مه اس
ــته  ــی داش ــران نیاز های ــا دیگ ــه ب مرابط
باشــد؛ چــون خــدای متعــال نیاز هــای 
توزیــع  یکدیگــر  بیــن  را  بنــدگان 
ــه دِل  ــت ک ــم آن اس ــت. مه ــرده اس ک
ــوی  ــن در پرت ــد و ای ــاز باش ــو بی نی ت
ــد  ــی موح ــد. وقت ــد رخ می ده توحی
شــدی، غنــی می شــوی و وقتــی غنــی 
از خلــق می شــوی کــه فقیــِر حــق 
ــود  ــی اهلل در وج ــر ال ــر فق ــی. اگ باش
تــو فعلیــت پیــدا کنــد، غنــای از نــاس 
در تــو فعلیــت پیــدا می کنــد. از جملــه 
ــاخص های  ــه از ش ــاخص های آن ک ش

ــت  ــت اس ــت، قناع ــه اس ــات طیّب حی
و اینکــه انســان حریــص و آزمنــد 
نباشــد. قــرآن بــه مــا دســتور می دهــد 
ــا  ــى َم َ ــَک إِل نَّ َعیْنَیْ ــدَّ ــه: »َوَل تَُم ک
ــَرَة  ــْم َزْه ــا مِنُْه ــهِ أَْزَواًج ِ ــا ب َمتَّْعنَ
ــهِ؛]۱۳[ و  ــْم فِی ــا لِنَْفتِنَُه نْیَ ــاةِ الدُّ الَْحیَ
ــی از  ــه اصناف ــوی آنچ ــه س ــار ب زنه
ــم ]و  ــوردار کردی ــان را از آن برخ ایش
ــا  ــا اســت ت ــی دنی ــور زندگ ــط[ زی فق
ایشــان را در آن بیازماییــم، دیــدگان 
خــود مــدوز«. چشــم خــود را بــه 
ــه  ــدوز؛ چراک ــن و آن ن ــته های ای داش
ماننــد شــکوفه ها و زینت هــای روی 
درخــت دنیــا اســت. بــرای چــه دنبــال 
ابتــا بــه ایــن امتحانــات هســتی؟! غنــا 
ــای  ــه در آن، جلوه ه ــت ک ــی اس حالت
ــته  ــه نداش ــان جاذب ــرای انس ــی ب دنیای
ــی  ــن باطن ــه تمّک ــخص ب ــد و ش باش
ــه  ــو ب ــم ت ــر چش ــد. اگ ــیده باش رس
زیبایــی جمــال حقیقــی بــاز شــد، زر و 
ــد. ــو می افت ــم ت ــوی از چش ــور دنی زی

۴. عمل
اســت.  عمــل  خواســته،  آخریــن 
روز  ده  همیــن  بــه  »فِیَهــا«  تعبیــر 
ــن ده  ــما در همی ــر ش ــاره دارد. اگ اش
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ــه دســت آوری،  ــزی ب ــی چی روز بتوان
ــد. ــش می ده ــما را پوش ــال ش کل س

چگونه عرفاتی شویم؟ 

ــدر  ــب ق ــد ش ــق نش ــی موف ــر کس اگ
را درک کنــد، روز عرفــه را دریابــد. 
در روز عرفــه کســانی کــه در عرفــات 
یــا کربــا هســتند، مــورد عنایــت 
ــی  ــد. دیگــران در صورت ــرار می گیرن ق
کــه  می شــوند  گــروه  ایــن  جــزء 
ــد. ــدا کنن ــی پی ــال عرفات ــد ح بتوانن

ــی،  ــران باش ــه در ته ــه چگون راه اینک
ــی را  ــا باش ــا کرب ــات ی ــا در عرف ام
قبــًا گفته ایــم. از خــدا می خواهیــم 
کــه فعــًا و حداقــل در همیــن ده 
او  و  می پســندد  او  آنچــه  بــه  روز، 
کنیــم. عمــل  می کنــد،  راضــی  را 

اســت.  روزه  اعمــال  آن  از  یکــی 
کــه  کســانی  حــال  بــه  خــوش 
می شــوند. روزه  بــه  موفــق 

ــه اســت:  ــات علوی عمــل دیگــر تهلی
َو  اللَّیَالِــي  َد  َعــدَ اللُ  إِل  إِلَــَه  »ل 

ــدا  ــز خ ــودی ج ــورِ...؛]۱۴[ معب ُه الدُّ
نیســت بــه شــمار شــب ها و روزهــا...«. 
ایــن تهلیــات غوغــا اســت. مــن 
دیــروز ایــن جملــه را می خوانــدم، 
ــا  ــه م ــد ک ــرم آم ــه فک ــه ب ــک لحظ ی
ــم و  ــم داری ــن عال ــا در ای ــدر دری چق
ــن  ــوج دارد. م ــدر م ــا چق ــن دریا ه ای
َــَه إِل اللُ« خــودم را بــه  کلمــه ی »ل إِل
ــب )علیه الســام( در  ــن ابیطال ــی اب ــدد عل م
ــم  ــای عال ــه ی دریا ه ــواج هم ــدد ام ع
ضــرب می کنــم. چقــدر چشــم در ایــن 
ــک  ــح )پل ــدر لم ــت و چق ــم هس عال
زدن( دارد؟! مــن »ل إِلـَـَه إِل اللُ« را بــه 
ــب )علیه الســام( در  ــن ابیطال ــی اب ــدد عل م
ــم. ــدد لمــح چشــم ها ضــرب می کن ع

عمــل ســومی، شــهادات جبرئیلیــه 
ــن  ــه حضــرت عیســی اب ــه ب اســت ک
ــا  ــت م ــه دس ــده و ب ــم ش ــم تقدی مری
رســیده اســت. جملــه ی آخــر آن ایــن 
 ُ ُ َو َكَفــى َســِمَع اللَّ اســت: »َحْســبَِى اللَّ
لَِمــْن َدَعــا؛]۱۵[ خــدا مــرا بــس اســت 
گــوش  خــدا  می  کنــد،  کفایــت  و 
ــد«. ــه او را بخوان ــر آن ک ــد ب ــرا ده ف
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امــام  دعــای  روز،  چنــد  ایــن  در 
ــد. ــت ندهی ــام( را از دس ــادق )علیه الس ص

شــاید بــه اذن خــدای متعــال و از 
ــرار  ــم اس ــن ایــام، بتوانی ــذر ای رهگ
ــاید  ــم. ش ــت آوری ــه دس ــه را ب عرف
ــوب  ــتان خ ــرای دوس ــه ب ــن توصی ای
باشــد کــه تــا قبــل از روز عرفــه، 
مناجــات عرفــه را تقســیم کنیــد و 
هــر روز مقــداری از آن را بخوانیــد. 
بخواهیــد  کــه  نباشــد  این طــور 
ایــن  عرفــه،  روز  عصــر  ناگهــان 
در  بخوانیــد.  را  معــارف  از  حجــم 
ــود. ــق آن ادا نمی ش ــورت ح ــن ص ای

را  دعــا  همیــن  و  اعمــال  همیــن 
بدانیــد  و  دریابیــد  ایــام  ایــن  در 
ایــام،  ایــن  در  خوبــی  کار  هــر 
ظرفیــت  در  و  اســت  خوب تــر 
می شــود. ضــرب  ذی الحجــه  مــاه 

ــال  ــن اعم ــق ای ــال توفی ــدای متع خ
دوســتان  همــه ی  و  مــا  بــه  را 
فرمایــد. عنایــت  بیــت  اهــل 

     

منابع و مآخذ

]۱[. بقره: ۱۹۷.

]۲[. یس: ۶۰.

]۳[. اعراف: ۱۷۲.

]۴[. بقره: ۱۰.

]۵[. همان: ۱۹۷.

]۶[. توبه: ۱۰۵.

]۷[. همان.

]۸[. بقره: ۱۹۷.

]۹[. نهج البالغه، حكمت ۱۳۰.

]۱۰[. طه: ۵۵.

]۱۱[. حج: ۲۸.

]۱۲[. شیخ عباس قمى، مفاتیح الجنان، 
اعمال ماه ذی الحجه.

]۱۳[. طه: ۱۳۱.

]۱۴[. شیخ عباس قمى، مفاتیح الجنان، 
اعمال ماه ذی الحجه.

]۱۵[. همان.




