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ــٍد َواِل  ــى  ُمَحمَّ ــلِّ َعل ــمَّ َص »اَللَُّه
ــْدِق  ــى الصِّ ــْض َعَل ِ ــٍد، َواْقب ُمَحمَّ
نْیــا  الدُّ مِــَن  َواْقَطــْع  نَْفســى، 
ــَدَك  ــا عِنْ ــْل فیم ــى، َواْجَع حاَجت
ــَك، َو  ِ ــى  لِقآئ ــْوقًا اِل ــى َش َرْغبَت
ِل َعَلیـْـَك.  َهــْب لــى ِصــْدَق التَّــَوكُّ
ــْد  ــاٍب َق ــرِ كِت ــْن َخیْ ــئَُلَك مِ اَْس
ــرِّ  ــْن َش ــَك مِ ِ ــوُذ ب ــا، َواَُع َخ
كِتــاٍب َقــْد َخــا، اَْســئَُلَك َخــْوَف 
الْعابِدیَن لَــَك، َو عِباَدَة الْخاِشــعیَن 
ــَك،  لیــَن َعَلیْ لَــَك، َویَقیــَن الُْمتََوكِّ
َعَلیْــَك«. الُْمْؤمِنیــَن  َل  َوتَــَوكُّ

دعا، کلید صندوق رازهای الهی 

موضــوع بحــث مــا در بررســی 
صحیفــه  پنجاه وچهــارم  دعــای 
قطعــه ی  بــه  ســجادیه،  مبارکــه 
نورانــی »اَْســئَُلَك َخــْوَف الْعابِدیــَن 
لَــَك« رســید. جلســه ی گذشــته 
ــْن  ــئَُلَك مِ ــه ی »اَْس ــاره ی جمل درب

ــان  ــا« بی ــْد َخ ــاٍب َق ــرِ كِت َخیْ
ــزان  ــت عزی ــی خدم ــبتًا مفصل نس
ــه  ــود ک ــن ب ــارتش ای ــتیم. بش داش
انســان می توانــد بــا اســتفاده از 
ــه ی قضــا و  ــه خزان ظرفیــت دعــا ب
ــدوق  ــد و از صن ــی راه یاب ــدر اله ق
ــرای  ــر ب ــع خی ــی توق ــای اله رازه
نیــز  و  باشــد  داشــته  خــودش 
ــر  ــه از ش ــد ک ــته باش ــار داش انتظ
ــم قضــای  ــه قل مقــدرات و آنچــه ب
الهــی مــی رود، در امــان بمانــد.

شیوه تربیتی 
 امام سجاد )علیه السالم( در صحیفه

اینجــا چنــد درخواســت بــا کلمــه ی 
ــه  ــه ب ــده ک ــرح ش ــئَُلَك« مط »اَْس
ــن درخواســت ها،  ــد ای ــر می رس نظ
درخواســت هایی  عالی تریــن 
ــان  ــت انس ــن اس ــه ممک ــت ک اس
ــته  ــال داش ــروردگار متع ــن از پ مؤم
دعــای  پایانــی  بخــش  باشــد. 
ــر یکســری  ــار مشــتمل ب پنجاه وچه
بســیار  بســیار  هدف گذاری هــای 
بــاال و واالیــی اســت کــه از همــت 
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ــای  ــد در هدف گذاری ه ــیار بلن بس
اخالقــی  و  ســلوکی  و  معنــوی 
حکایــت دارد. یکــی از کارکردهــای 
اصلــی صحیفــه مبارکــه ســجادیه ـ 
ــام  ــی ام ــیوه تربیت ــع ش ــه در واق ک
اســت  صحیفــه  کل  در  )علیه الســالم( 

ــما  ــه ش ــت. ب ــت اس ــاع هم ـ ارتف
ــازه ای نشــان می دهــد و  ــای ت افق ه
محیط هــای جدیــدی از هدف هــا 
می کنــد. تعریــف  شــما  بــرای 

ــش  ــر انســان در هدف گذاری های اگ
ــی  ــرات اساس ــد تغیی ــت بلن ــا هم ب
دهــد و آرمانــش را در ســلوک و 
ــکان  ــاًل ام ــد، عم ــا ده ــت ارتق تربی
رشــد بهتــری بــرای خــودش فراهم 
آورده اســت. مهــم ایــن اســت کــه 
شــما چــه هدفی گــذاری داریــد، 
اخالقی تــان  زیســت  جریــان  در 
چــه  بــه  هســتید،  چــه  دنبــال 
انســانیت  مراتــب  از  مرتبــه ای 
می خواهیــد  و  داریــد  رضایــت 
برســید، و آرزوهایتــان چیســت.

کاری کــه امــام )علیه الســالم( در صحیفــه 
نوریــه انجــام می دهنــد، عبــارت 
افق هــای  تعریــف  از  اســت 
ــم  ــازه؛ آن ه ــای ت ــد و هدف ه جدی
ــع،  ــد و مرتف ــیار بلن ــای بس هدف ه
ــالک  ــه س ــی دادن ب ــه دلگرم و البت
می توانــد  هدف هــا  ایــن  کــه 
ــز  ــما نی ــد. ش ــم باش ــو ه ــرای ت ب
آرمان هایــی  چنیــن  می توانیــد 
را هــدف خودتــان قــرار دهیــد.

هدف، به انسان نیرو و انگیزه  
می دهد

بــرای  بزرگــی  هــدف  اگــر 
ــط  ــد و در محی ــف ش ــان تعری انس
ــه  ــت، نتیج ــرار گرف ــش ق آرزوهای
از  اســت  عبــارت  طبیعــی اش 
ایجــاد انگیــزه بــرای حرکــت و 
مســیر  دشــواری های  بــر  صبــر 
ــات  ــن مقدم ــرای تأمی ــالش ب و ت
و لــوازم چنیــن حرکتــی. اساســًا 
ــزه  ــرو و انگی ــش نی ــان از هدف انس
می گیــرد. یــک اصطالحــی هــم 
تکــرار  مکــرر  کــه  داریــم  مــا 
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شــده کــه ســوخت ســالک بــه 
وســیله هــدف تأمیــن می شــود.

تغذیــه  هدفتــان  از  دائمــًا  شــما 
در  عمومــی  مســیر  می شــوید. 
زندگــی انســان پــر از چالش هــا 
هــدف  اســت.  فرازونشــیب ها  و 
ایــن تــوان را بــه شــما می دهــد 
کــه بــا موانــع درگیــر شــوید و 
ــد و  ــا بگذری ــد، از آنه ــش کنی چال
هزینــه ی آن را تحمــل کنیــد. انســان 
از نظــر روحــی آمــاده می شــود 
کــه بــرای هدفــش هزینــه بپــردازد.

هــدف یعنــی چیــزی کــه شــما 
مصمــم شــده اید بــه آن برســید. 
هــر قــدر چیــزی کــه انتخــاب 
ــد،  ــر باش ــر و واالت ــد، باالت کرده ای
بــه  رســیدن  بــرای  انگیزه تــان 
آن بیشــتر می شــود و بــه همیــن 
نســبت صبــر بــر نامالیمــات مســیر 
افزایــش پیــدا می کنــد. ایــن قاعــده 
جابه جــای  لــذا  اســت.  کلــی 
صحیفــه، سیدالســاجدین )علیه الســالم( 

چنیــن میدانــی را بــرای شــما جهت 
انتخــاب هدف هــای بــزرگ بــاز 
می کننــد. بعــد بــه شــما ایــن امیــد و 
ــد  ــه می توانی ــد ک ــزه را می دهن انگی
برگزینیــد. بزرگــی  هدف هــای 

چهار خواسته ای که بنیان تمام 
فضیلت ها است

اینجــا  در  )علیه الســالم(  ســجاد  امــام 
خــدای  از  را  مــوارد  ایــن 
»اَْســئَُلَك  خواســته اند:  متعــال 
»َو  لَــَك«؛  الْعابِدیــَن  َخــْوَف 
لَــَك«؛  الْخاِشــعیَن  عِبــاَدَة 
َعَلیْــَك«؛  لیــَن  الُْمتََوكِّ »َویَقیــَن 
َعَلیْــَك«. الُْمْؤمِنیــَن  َل  »َوتَــَوكُّ

و  بنیــان  درخواســت ها،  ایــن 
اصــول تمــام فضیلت هــای انســانِی 
مبتنــی بــر زیســت موحدانــه اســت. 
خیلــی  خیلــی  هدف گــذارِی 
ــت  ــار درخواس ــت. چه ــی اس باالی
اســت: یــک خــوف اســت، خــوف 
ــت،  ــادت اس ــتش گران؛ دو عب پرس
یقیــن  ســه  خاشــعین؛  عبــادت 
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چهــار  متوکلیــن؛  یقیــن  اســت، 
مؤمنیــن.  تــوکل  اســت،  تــوکل 
چهــار رکــن و بنیــان و اساســی 
اســت کــه انســان می توانــد کاخ 
ســعادتش را روی آن اســتوار ســازد.

یکی شدن شوق و نگرانِی  
مؤمن با شوق و نگرانی اولیای 

الهی

می فرماینــد:  بالفاصلــه  حضــرت 
فــى  َرْغبَتــى  اْجَعــْل  »اَللَُّهــمَّ 
َمْســئََلتى«. در همیــن چهــار محــور، 
درخواســت مــن خــودش دارای 
مراتبــی اســت. بــا اینکــه خــود اینها 
ــای  ــی هدف گذاری ه ــن اصل عناوی
ــام  ــا ام ــت، ام ــی هس ــی واالی خیل
می گوینــد  را  جملــه ای  )علیه الســالم( 

ــاوت  ــی متف ــئله خیل ــاز مس ــه ب ک
»اَللَُّهــمَّ  می فرماینــد:  می شــود. 
اْجَعــْل َرْغبَتــى فــى َمْســئََلتى مِثـْـَل 
ــائِلِهِْم«.  ــي َمَس ِ ــَك ف ِ ــةِ أَْولِیَائ َرْغبَ
ــل  ــتیاق و تمای ــت، اش ــوق، رغب ش
ــل  ــت را مث ــن درخواس ــه ای ــن ب م
رغبــت اولیائــت در مسائلشــان قــرار 

ــت.  ــگفت انگیز اس ــًا ش ــده. واقع ب
دوســتان تــو کــه بــه مقامــات عالــی 
انســانی واصــل هســتند، آنهــا در این 
ــد،  ــه می خواهن ــو چ ــا از ت زمینه ه
درخواســت  می خواهــم  حــال 
ــد و  ــته باش ــی داش ــن افق ــن چنی م
ــد. »َو  ــا باش ــت آنه ــل درخواس مث
ـِـَك« در  ــةِ أْولِیَائ ــَل َرْهبَ ـِـي مِثْ َرْهبَت
ــران  ــزی نگ ــل از چی ــه ی مقاب نقط
ــو از  ــای ت باشــم و بترســم کــه اولی
ــت  ــی رغب ــتند. یعن ــران هس آن نگ
و رهبــت )تــرس( مــن هم افــق 
ــو  ــای ت ــت اولی ــت و رهب ــا رغب ب
ــی  ــی واالی ــته ي خیل ــود. خواس ش
ــرای  ــا ب ــالم( اینج ــام )علیه الس ــت. ام اس
شــما زمینــه ای فراهــم مــی آورد کــه 
کنیــد. هدف گــذاری  را  قله هــا 

تفاوت دغدغه ی مؤمن با  
دغدغه ی انسان عادی

حــاال بــه آن چهــار درخواســت 
طبعــًا  باشــیم.  داشــته  مــروری 
ــد؛  ــل وارد ش ــه تفصی ــود ب نمی ش
ســرفصل  کدامــش  هــر  چــون 
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ــت؛  ــی اس ــی مفصل ــه ی خیل مباحث
ولــی بــه مناســبت اینکــه امــام 
دعــای  در  را  اینهــا  )علیه الســالم( 

می کننــد،  مطــرح  پنجاه وچهــار 
می پردازیــم. آنهــا  بــه  گــذرا 

زیرســاخت های  مــوارد  ایــن 
حیــات موحدانــه اســت کــه در 
ایــن زندگــی توحیــدی، هــّم و 
غــم انســان از هــّم و غــم  آدم هــای 
معمولــی متمایــز می شــود و اساســًا 
ــزی  ــان و آن چی ــگاه انس ــط ن محی
ــرای او  ــدوه ب کــه اســباب غــم و ان
ــت  ــی نیس ــر چیزهای ــود، دیگ می ش
کــه در زندگــی عمــوم مردم هســت.

معنا و مفهوم خوِف مذکور در  
آیات و روایات

ــَن  ــْوَف الَْعابِِدی خواســته ی اول »َخ
لَــَك« اســت. خوفــی کــه در قــرآن 
ــات  ــده و در روای ــرح ش ــم مط کری
ــت  ــل بی ــنن اه ــدا و س ــای خ اولی
ــف  ــل داده و توصی ــالم( تفصی )علیهم الس

ــن  ــم گرفت ــوع حری ــک ن ــده، ی ش

ــارک و  ــق تب ــرت ح ــر حض در براب
ــن  ــی چنی ــر کس ــت. اگ ــی اس تعال
ــدا  ــد پی ــه خداون حریمــی نســبت ب
کنــد، بــه مقــام امــن می رســد. بــرای 
رســیدن بــه مقــام امــن و امــان، هیچ 
چــاره ای جــز خــوف نداریــد. ایــن 
و  امنیت آفریــن  خــوف  خــوف، 
امنیت ســاز اســت و آیــات فراوانــی 
ــن  ــاًل ای ــاره اش وجــود دارد. مث درب
ــده و  ــرر خوان ــه مک ــه ک ــه کریم آی
ــا  ــد: »َوأَمَّ ــالوت کرده ای شــنیده  و ت
ــى  ــهِ َونََه ــاَم َربِّ ــاَف َمَق ــْن َخ َم
ــَة  ــإِنَّ الَْجنَّ ــَوی َف ــِن الَْه ــَس َع النَّْف
هـِـَي الَْمــْأَوی؛]۱[ و امــا کســی کــه 
ــروردگارش  ــر پ ــتادن در براب از ایس
هراســید و نفــس خــود را از هــوس 
بــاز داشــت، پــس جایــگاه او همــان 
ــن  ــت تضمی ــت«. بهش ــت اس بهش
شــده اســت. امــا بــرای چــه کســی؟

ایــن مقــام امــن و ســالم بــرای 
ــراچه  ــن س ــه در ای کســی اســت ک
ــت  ــو، زین ــب، له ــه، لع ــه بازیچ ک
ــه  ــاری ک ــت، از اختی ــر اس و تفاخ
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خداونــد متعــال بــه او داده اســت تا 
خــودش تصمیــم بگیــرد و انتخــاب 
ــگاه  ــن ن ــه کار گرفت ــرای ب ــد، ب بکن
ــی  ــرد؛ یعن ــد متعــال بهــره بب خداون
ــه  ــی را مالحظ ــخط اله ــا و س رض
ــن  ــوف ای ــی خ ــه فن ــد. ترجم کن
اســت: کســی کــه حریــم پــروردگار 
را در رضــا و ســخط الهــی، به ویــژه 
در محــور ســخط رعایــت کنــد. 
چنیــن کســی بــه صــورت تضمینــی 
ایــن  می رســد.  امــن  مقــام  بــه 
رعایــت اســمش خــوف اســت. 
ــای  ــان زیب ــان و بی ــه لس ــوف ب خ
ــا  ــت: »َوأَمَّ ــام اس ــک مق ــی ی قرآن
ـهِ« کــه  َمــْن َخــاَف َمَقــاَم َربِـّ
ــَس  ــى النَّْف نتیجــه اش می شــود: »نََه
باعــث  خــوف  الَْهــَوی«.  َعــِن 
ــد و  ــگام بزن ــش را ل ــود نفس می ش
ــد.  ــت کن ــش را مدیری ــوای نفس ه
ــت؛  ــیری اس ــا واو تفس واو در اینج
چگونــه از مقــام رب بترســد؟ اینکــه 
ــدارد و  ــاز ب ــا ب ــش را از هواه نفس
ــا رضــا و ســخط  مدیریتــش کنــد ت
الهــی مراعــات  شــود. پــس راه امــن 

ــان از جــاده خــوف می گــذرد.  و ام
بــا خــوف می توانیــد بــه امــان 
ــدارد. ــری ن ــچ راه دیگ ــید. هی برس

امــکان  بــه چنیــن  راه دســتیابی 
ــه خــدای  ــت ب ــاده ای، معرف فوق الع
متعــال اســت. هرچــه شــناخت 
شــما بــه حضــرت حــق بیشــتر 
شــود، خوفتــان بیشــتر می شــود. 
می خواهیــد ببینیــد چقــدر خــدا 
ــن  ــدر ای ــد چق ــناخته اید، ببینی را ش
زندگی تــان  در  حریم گــذاری  
جــدی شــده، بــه همــان انــدازه 
داریــد. نصیــب  اهلل  معرفــت  از 

ــد  ــت می گوین ــل دق ــی از اه بعض
هســت  روایــات  از  بعضــی  در 
ــرح  ــا مط ــه در اینج ــی ک ــه خوف ک
ــان،  ــوف از خودم ــی خ ــده، یعن ش
ــروج از  ــط، از خ ــات غل از تصمیم
ــیر  ــام در تفس ــه ی مق ــا. کلم مرزه
آیــه خیلــی کمک کننــده اســت. 
از خودمــان  بایــد  مــا  واقــع  در 
و  غلــط  تصمیمــات  از  بترســیم، 
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ســوءاختیار خودمــان. اصــل مســئله 
ایــن اســت؛ وگرنــه از خداونــد 
متعــال ترســی نیســت. یــک جاهــم 
می گوینــد خــوف مــن اهلل یعنــی از 
ــا هــم  ــن معن ــه ای خــدا ترســیدن. ب
گاهــی گفتــه می شــود. روایــات 
متعــددی در ایــن زمینــه وجــود 
خوفــی  و  مخافــت  چنیــن  دارد. 
درحقیقــت حکایــت از باریابــی بــه 
مراتــب بــاالی حکمــت هســت. در 
روایــت اســت کــه: »رأُس الِحكَمــةِ 
َمخاَفــُة اهللِ؛]۲[ تــرس از خــدا رأس 
حکمــت اســت«. اگــر حکمــت 
ــر  ــد، س ــبیه کنی ــری تش ــه پیک را ب
خداونــد  از  خــوف  رأســش،  و 
اســت. اهلل  مخافــت  و  متعــال 

مراتب خوف 

ــق و  ــما تلفی ــت ش ــا درخواس اینج
ــکل  ــن ش ــه ای ــده و ب ــب ش ترکی
َخــْوَف  »اَْســئَُلَك  می گوییــد: 
الْعابِدیــَن لَــَك«. نگفتــه اســت: 
ــوم  ــَك«. معل ــْوَف مِن ــئَُلَك َخ »اَْس
می شــود خــوف گونه هــا و مراتــب 

مختلفــی دارد و انــواع و اقســامی 
کــرد.  تصــور  برایــش  می شــود 
چیــزی کــه اینجــا هدف گــذاری 
شــده، خــوف پرســتش گران اســت. 
کســانی کــه بــه مقــام شــامخ بندگــی 
تــو رســیدند، آنهــا چــه خوفــی 
می خواهــم.  را  آن  مــن  دارنــد، 
و  حریم گــذاری  چــه  تــو  از 
از  را  آن  مــن  دارنــد،  رعایتــی 
می کنــم. تمنــا  و  طلــب  تــو 

اگــر انســان شــهد عبــادت حضــرت 
حــق را چشــید، از ســبوی بندگــی و 
آن جــام به او دادنــد و از آن بهره مند 
ــادت  شــد، اگــر کســی شــیرینِی عب
ــارک و  و بندگــی حضــرت حــق تب
ــن  تعالــی را چشــید، خــوف چنی
ــه  ــه اســت؟ کســی ک کســی چگون
وارد محیــط بندگــی شــد و طراوت، 
نشــاط، حــالوت و شــیرینی بندگــی 
ــت؟ ــوف او چیس ــرد، خ را درک ک

در متــن ایــن بندگــی در واقــع یــک 
ــت.  ــی هس ــات و وصال ــوع مالق ن
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ــن اســت؛  ــم ای شــهدی کــه می گوی
وصالــی در مقــام بندگــی اتفــاق 
ــد خــوف چــه  ــد. حــال ببینی می افت
معنــای زیبایــی پیــدا می کنــد! تــرس 
ــه از  ــت ک ــن اس ــده ای ای ــن بن چنی
ایــن مرتبــه از وصــال بیــرون بیفتــد. 
ترســش ایــن اســت کــه کاری انجام 
دهــد، یــک بی ادبــی مرتکــب شــود، 
خطایــی مرتکــب شــود کــه بــر 
ــر آن توفیــق بندگــی از او گرفتــه  اث
ــه  ــت حــق ب ــه عنای ــی ب شــود. وقت
ــدار خــدای متعــال  ــه ای از دی مرحل
ــاال  ــید، ح ــوب رس ــال محب و وص
از  کــه  می شــود  ایــن  خوفــش 
ــن  ــد. ای ــش کنن ــه بیرون ــن مرحل ای
ــت. ــوف اس ــی از خ ــه ی واالی مرتب

ــدای  ــوف از خ ــود خ ــن خ بنابرای
متعــال بــه توضیحــی کــه گذشــت، 
مراتبــی دارد. شــما اینجــا کــدام 
ــد؟  ــه اش را درخواســت می کنی مرتب
ــردن  ــه ک ــا ضمیم ــالم( ب ــام )علیه الس ام
ــِی  ــوف مقام ــن، خ ــه ی عابدی کلم
عالی رتبــه را درخواســت می کنــد 

تقاضاهــای شــما  و در فهرســت 
تــرس،  ایــن  پــس  می گــذارد. 
تــرس از جهنــم نیســت. تــرس 
مــادی  بهــره  فــالن  از  اینکــه  از 
ــی ام  ــت در زندگ ــالن برک ــا از ف ی
ــم  ــا ه ــوم، نیســت. اینه محــروم ش
اگــر  اســت.  خوبــی  ترس هــای 
کســی اینهــا را داشــته باشــد، خیلــی 
ــه  ــن پای ــود ای ــود. خ ــق می ش موف
ــا خــوف از  و اســاس هســت؛ منته
چشــم عنایــت حــق افتــادن، مرتبه ی 
ــول ســعدی:  ــه ق ــری اســت. ب باالت
»گــر من از چشــم همــه خلــق بیفتم 
ســهل اســت؛ تــو مپندار کــه مخذول 
تــو را ناصــر نیســت«. اینکــه مــن از 
نظــر عنایــت تــو بیفتــم، از نظــر مهر 
ــوم  ــزی مرتکــب ش ــم، چی ــو بیفت ت
کــه مجازاتــش ایــن باشــد کــه شــما 
ــد،  ــن بگیری ــرا از م ــاز م ــف نم لط
شــهد روزه مــرا بگیریــد، شــیرینی و 
حــالوت ســجده را از مــن بگیریــد، 
ــت. ــَن« اس ــْوَف الْعابِدی ــن »َخ ای



10

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

از خداوند عبادت خاشعین را  
بخواهیم

خــوف  اول  درخواســت  پــس 
ــاال و خــوف  مقامــی در رتبه هــای ب
عارفانــه اســت کــه امــام )علیه الســالم( بــا 
ترکیــب لطیــف »َخــْوَف الْعابِدیــَن« 
از آن یــاد کردنــد. ســپس بالفاصلــه 
الْخاِشــعیَن  »َوعِبــاَدَة  فرمودنــد: 
ــا هــم  ــن درخواســت ها ب ــَك«. ای لَ
دوم  درخواســت  دارد.  اتصاالتــی 
ــادت را از  ــه عب ــن اســت ک ــن ای م
مرتبــه ی  منتهــا  تــو می خواهــم؛ 
بنــدگان  بــه  الحــاق  عابدیــن 
ــم  ــو، برس ــتش گر ت ــته و پرس شایس
ــو  ــادت ت ــه از عب ــه ای ک ــه مرحل ب
بهــره وافــر داشــته باشــم. از عبــادت 
و  نــاب  جلوه هــای  و  بندگــی 
ــم.  ــته باش ــهمی داش ــژه ی آن س وی
ایــن را از تــو می خواهــم. مــن 

یــک  )علیه الســالم(  امــام  همین جــا 
ــادت  ــد. عب ــت کردن ــب درس ترکی
نیــز می توانــد جلوهــای گوناگونــی 
ــه ای  ــه مرتب ــن چ ــد. م ــته باش داش

از عبــادت را از تــو درخواســت 
کلمــه ی  بــا  اینجــا  می کنــم؟ 
و  داده  توضیــح  »خاشــعین« 
ــادت  ــن عب ــت. م ــده اس ــیر ش تفس
می خواهــم.  تــو  از  را  خاشــعین 
ایــن هــم خیلــی لطیــف اســت.

خشوع، شرط بهره مندی از  
عبادت

بــه  عبــادت  در  بخواهیــد  اگــر 
ــال  ــد متع ــی خداون ــای بندگ رازه
و  بــرکات  از  و  یابیــد  دســت 
ــته  ــره داش ــش به ــرات و نتایج ثم
باشــید، عبــادت شــما بایــد بــه 
وصــف خشــوع متصــف باشــد.

در  اســت.  دل  تواضــع  خشــوع، 
فارســی بــه تواضــع، فروتنــی و 
خاکســاری می گوییــم. فروتنــی ـ 
ــر  ــل تکب ــه ی مقاب ــه درســت نقط ک
اســت ـ گاهــی در مرتبــه ی افعــال و 
در جــوارح هســت؛ مثــاًل بــا کســی 
مواجــه می شــویم کــه چهــره اش 
حکایــت از انکســار و فرودســت 
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قــرار دادن خــود و خاکســاری دارد. 
حالــت چهــره ی انســان متواضــع بــا 
چهــره ی انســان متکبــر خیلــی فــرق 
ــای  ــن آدم ه ــرز راه رفت ــد، ط می کن
ــیوه ی راه  ــا ش ــن ب متواضــع و فروت
رفتــن متکبریــن تفــاوت دارد. از 
ــن، نشســتن و ســخن  طــرز راه رفت
ــارد. در  گفتــن مؤمــن، تواضــع می ب
ــت.  ــع هس ــش تواض ــگ کالم آهن
ــی رود در  ــی م ــن آدم وقت ــاال ای ح
ــی در  ــوه بندگ ــه جل ــاز ک ــام نم مق
پیشــگاه خداونــد متعــال اســت، 
ــن  ــر و فروت ــه، موق ــی مؤدبان خیل
می ایســتد؛ حــال خاصــی کــه از آن 
ــت بندگــی استشــمام می شــود.  حال
ــع  ــای تواض ــه معن ــی ب ــا فروتن اینه
ــت؟  ــوع اس ــا خش ــا آی ــت؛ ام هس
و  افعــال  از  تواضــع  ایــن  اگــر 
جــوارح عبــور کنــد، از محیــط خلق 
ــد  ــور کن ــا عب ــری م ــالق ظاه اخ
ــد،  ــا برس ــح م ــن و جوان ــه باط و ب
ــب  ــه دل و قل ــر ب ــان دقیق ت ــه بی ب
ــه خشــوع رســیده ایم.  ــا برســد، ب م
پــس خشــوع بــرای دل اســت.

نماز همراه با فروتنی، نخستین  
شاخص مؤمن

توصیــف  هنــگام  کریــم  قــرآن 
اولیــن  در  حقیقــی،  مؤمنــان 
اشــاره  خشــوع  بــه  ویژگــی، 
»َقــْد  می فرمایــد:  و  می کنــد 
ــتی  ــه راس ــوَن؛]۳[ ب ــَح الُْمْؤمِنُ أْفَل
کــه مؤمنــان رســتگار شــدند«. چــه 
»َقــْد  عبــارت  اســت!  بشــارتی 
ــان  ــا اســت و بی ــَح« بســیار زیب أْفَل
هســته ی  شــکفتن  کــه  مــی دارد 
انســانیت، فقــط و فقــط و فقــط 
می دهــد.  رخ  ایمــان  محیــط  در 
ــه  ــت ک ــان اس ــن ایم ــط در زمی فق
هســته ی انســان شــکفته می شــود و 
راه دیگــری نــدارد. لــذا می فرمایــد: 
ــوَن«. حضــرت  ــَح الُْمْؤمِنُ ــْد أْفَل »َق
مــا  بــه  تعالــی  تبــارک و  حــق 
مطلــب  ایــن  و  داده  ســعادت 
نگذاشــته و  مبهــم  مــا  بــرای  را 
مؤمنــون را بــرای مــا تفســیر کــرده 
مــا  بــرای  را  خصوصیاتشــان  و 
ــه  ــاخص ب ــت ش ــت. هف ــه اس گفت
ــم  ــا آن می توانی ــه ب ــد ک ــا می ده م
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ــایی  ــر شناس ــان را بهت ــت ایم حقیق
ــًا  ــات واقع ــن آی ــم. ای و کشــف کنی
مغتنــم اســت. اینجــا خــدای متعــال 
چقــدر بــه مــا کمــک و مددرســانی 
نمی دانــد  آدم  اســت!  کــرده 
شــوقش را چگونــه ابــراز کنــد.

ــْم  ــَن ُه امــا اولیــن شــاخص: »الَِّذی
َخاِشــُعوَن؛]۴[  َصَاتِهِــْم  فِــي 
ــن  ــان فروت ــه در نمازش ــان ک همان
هســتند«. خیلــی جالــب اســت؛ 
اولیــن ویژگــی، وســطی هــم هســت 
مشــابه  هســت.  هــم  آخــری  و 
ــراج  ــوره ی مع ــات در س ــن آی همی
آغازگــر صفــات  آنجــا  هســت. 
ــش  ــت، پایان بخ ــاز اس ــان نم مؤمن
ــاز و  ــاز نم ــم ب ــان ه ــات مؤمن صف
ــوَن؛]۵[  دوام در نمــاز اســت: »َدائُِم
ــر نمازشــان[ پایــداری می کننــد«. ]ب

َصَاتِهِــْم  فِــي  ُهــْم  »الَِّذیــَن 
َخاِشــُعوَن«؛ یعنــی وقتــی بــه نمــاز 
ــرار  ــاز ق ــام نم ــتند و در مق می ایس
حالــت  در  مســتقر  می گیرنــد، 

ــر  ــان دقیق ت ــه بی خشــوع هســتند. ب
ــد،  ــان دلشــان نمــاز می خوانن ــا زب ب
قلبشــان بــه نمــاز می ایســتد؛ چــون 
ــت.  ــب اس ــرای دل و قل ــوع ب خش
پــس مؤمنــان در نمازشــان حضــور 
قلــب دارنــد و دلشــان در نمــاز 
ــاز  ــان نم ــا دلش ــت، ب ــر اس حاض
می خواننــد. حقیقــت وجودشــان 
کــه قلبشــان اســت، در نمــاز حضور 
دارد. اینجــا ســخن از خشــوع در 
نمــاز اســت، ولــی راجع بــه حضــور 
قلــب صحبــت می کنیــم؛ چــون 
و  اســت  قلــب  بــرای  خشــوع 
ــوع  ــاز خش ــب، پیش نی ــور قل حض
اســت. لــذا »الَِّذیــَن ُهــْم فِــي 
َصَاتِهِــْم َخاِشــُعوَن« یعنــی »الَِّذیَن 
ــروَن«.  ــْم حاض ــي َصَاتِهِ ِ ــْم ف ُه
مؤمنــان بــا قلبشــان در نمــاز حاضــر 
حضورشــان،  آن  در  و  هســتند 
ــی قلــب  خاشــع هســتند. چــه زمان
خاشــع می شــود؟ وقتــی کــه قلــب 
ــم  ــرت عظی ــور حض ــما در حض ش
عظمــت  وقتــی  شــود.  حاضــر 
ــرد،  ــوع ک ــب شــما طل ــر قل حــق ب
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می کنــد. پیــدا  خشــوع  دلتــان 

آیه ای که باید ورد زبان 
 قرار گیرد

ــاًل  ــه قب ــی دارد ک خشــوع توضیحات
بــه مناســبتی مفصــل بحثــش را 
نمی خواهــم  اکنــون  و  کــرده ام 
هــدف  از  چــون  شــوم؛  واردش 
فقــط  بازمی مانیــم.  بحــث  ایــن 
بــه یــک نکتــه اشــاره می کنــم. 
ــْم  ــد: »ألَ ــد در قــرآن می گوی خداون
ــَع  ــوا أْن تَْخَش ــَن آَمنُ ــأِن لِلَِّذی یَ
ِ َوَمــا نـَـَزَل مـِـَن  ُقُلوبُُهــْم لِِذْكــرِ اهللَّ
ــه  ــرای کســانی ک ــا ب ؛]۶[ آی ــقِّ الَْح
ایمــان آورده انــد، هنــگام آن نرســیده 
ــاد خــدا و آن  ــه ی کــه دل هایشــان ب
ــرم ]و  ــده، ن ــازل ش ــه ن ــی ک حقیقت
ــداق  ــاز مص ــردد؟«. نم ــن[ گ فروت
ویــژه ذکــر اهلل اســت؛ چنان کــه 
می فرمایــد:  دیگــری  آیــه  در 
لذكــری؛«. صــات  »اقــام 

ــرادران  ــران و ب ــودم و خواه ــه خ ب
توصیــه می کنــم ایــن آیــه کریمــه را 

مدتــی ورد خودمــان قــرار دهیــم که 
ــی  ــات باطن ــی در فتوح ــار عجیب آث
خیلــی  زیــادش،  تــالوت  دارد. 
ــت.  ــده هس ــده و پیش برن کمک کنن
از ســر توجــه گاهــی انســان خلوت 
ــد.  ــرر بخوان ــار مک ــد ب ــد و چن کن
حــاال از زبــان حــق تبــارک و تعالــی 
داریــد بــا خودتــان حــرف می زنیــد. 
وادار  ســؤالی  بــه  را  خودتــان 
ــد. ــد جــواب بدهی ــد کــه بای می کنی

رابطه ی سجده و گریه با  
خشیت

یکــی از حــاالت جوارحــی کــه 
حالــت،  آن  در  مــی رود  توقــع 
را  قلبــی  خشــوع  طعــم  انســان 
ــجده،  ــت. س ــجده هس ــد، س بچش
بی جهــت  هســت.  فوق العــاده 
نبــود کــه پیامبــر اعظــم )صلی اهلل علیه وآلــه( 
فرمودنــد: بــرای اینکــه شــما را 
ــد.  ــک کنی ــرا کم ــم، م ــت کن تربی
اصحــاب پرســیدند: بــا چــه چیــزی 
کمــک کنیــم؟ فرمودند: با ســجده ی 
کنیــد. کمــک  مــرا  طوالنــی 
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کســانی  دربــاره ی  کریــم  قــرآن 
کــه بــه حقیقــت علــم رســیدند 
ــیدن  ــی را چش ــم حقیق ــزه عل و م
ــم«  ــوا الْعِْل ــه »أوتُ ــا ب ــه از آنه ـ ک
می فرمایــد:  ـ  می شــود  تعبیــر 
یَبُْكــوَن  لِلْْذَقــاِن  وَن  »َویَِخــرُّ
بــر  و  ُخُشــوًعا؛]۷[  َویَِزیُدُهــْم 
ــد  ــد و می گرین ــن می افتن روی زمی
و بــر فروتنــی آنهــا می افزایــد«. 
ــه معلــوم می شــود:  اینجــا یــک نکت
ــورد  ــد. در م ــه باش ــا گری ســجده ب
کــه  نوشــته اند  پیامبــر عزیزمــان 
می رفتنــد،  ســجده  بــه  وقتــی 
ــرق  ــرت غ ــجده ی حض ــط س محی
ــه اشــک  ــاًل ب ــد و کام اشــک می ش
ــس می شــد. چشــمان حضــرت خی

ــوَن  ــاِن یَبُْك وَن لِلْْذَق ــرُّ ــه »َویَِخ آی
نشــان  ُخُشــوًعا«  َویَِزیُدُهــْم 
انســان  کــه  آنجایــی  می دهــد 
ــد،  ــدا می کن ــعه پی ــوعش توس خش
بــا گریــه  آمیختــه  در ســجده ی 
و گریســتن در پیشــگاه خداونــد 
متعــال اســت. اشــک عجــب چیــزی 

اســت! خداونــد فراوانــش را روزی 
کنــد، مخصوصــًا در نمــاز و ســجده.

هدیه انسان به خداوند 

خیلــی  روایت هــا  از  بعضــی 
ــه  ــت. از جمل ــا اس ــب و زیب دلچس
ــق  ــرت ح ــد حض ــه می فرمای اینک
ــده  ــه بن ــی خطــاب ب ــارک و تعال تب
بســیار  پیامبــر  برگزیــده،  نــاب، 
بســیار دوست داشــتنی اش، یعنــی 
حضــرت موســی )علی نبیناوآله وعلیه الســالم( 
می فرمایــد: »یَــا ُموَســى َهــْب 
ُمــوَع  الدُّ َعیْنِــَك  مِــْن  لِــي 
َومِــْن َقْلبِــَك الُْخُشــوَع؛]۸[ ای 
و  اشــک  چشــمانت  از  موســی، 
بــه هدیــه  را  قلبــت خشــوع  از 
ــا  ــه م ــی ب ــای قرآن ــده«. در دعاه ب
کــه  اســت  شــده  داده  آمــوزش 
از  درخواســت  مقــام  در  وقتــی 
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی 
هســتیم و از خــدا هدیــه و هبــه 
»هــب«  از کلمــه ی  می خواهیــم، 
اســتفاده کنیــم. مثــاًل می گوییــم: 
ــًة  ــَك َرْحَم ــْن لَُدنْ ــا مِ ــْب لَنَ »َوَه
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از  ــاُب؛]۹[ و  الَْوهَّ أنْــَت  ـَك  إِنَـّ
ســوي خــود، رحمتــي بــر مــا 
ببخــش، زیــرا تــو بخشــنده اي«.

حــاال جالــب اســت خداونــد تبارک 
و تعالــی بــا بنــده خــودش کــه 
صحبــت می کنــد، از ایــن کلمــه 
می گویــد  و  می کنــد  اســتفاده 
دلــت  از  و  اشــک  چشــمانت  از 
ــد. ــه بدهی ــن هدی ــه م خشــوع را ب

مؤمن در اوج فروتنی قرار دارد 

خداونــد  از  درخواســت  دومیــن 
منتهــا  اســت؛  عبــادت  متعــال، 
عبــادت خاشــعین. خاشــعین اولیای 
خــدا هســتند کــه در اوج فروتنــی و 
ــق  ــرت ح ــر حض ــار در براب انکس
ــه  ــوط ب ــن اوج مرب ــد. ای ــرار دارن ق
ــه عظمــت  ــی ک ــب اســت. آنهای قل
ــرده و  ــوع ک ــان طل ــر قلبش ــق ب ح
ــا  ــت در آنه ــت و عنانی ــل انانی جب
منــدک شــده اســت. بــه قــول عرفــا 
هیــچ چیــزی از خودشــان باقــی 
ــوار  ــی هم ــن وقت ــته اند. زمی نگذاش

توصیفــش  در  می شــود،  نــرم  و 
می گوینــد خاشــع شــده اســت. 
ــت؟  ــی اس ــه زمین ــر چ ــن متکب زمی
کــوه اســت کــه بــزرگ و برآمــده و 
برافراشــته اســت. کــوه حکایــت از 
حالــت تکبــر دارد؛ مخصوصــًا وقتی 
بــزرگ و قدکشــیده باشــد، مثــل 
ــن  ــد ای ــرض کنی ــاال ف ــد. ح دماون
کــوه منفجــر شــود ـ چنان کــه ایــن 
اتفــاق در گذشــته افتــاده اســت و در 
ــاد ـ،  آینــده هــم اتفــاق خواهــد افت
ــی منــدک و متالشــی می شــود،  وقت
و  کــه صخــره  زمینــی  می شــود 
ســنگ نــدارد؛ خــاک اســت. از 
ــر می شــود  ــت نرمــی تعبی ــن حال ای
ــی کــه دل شــما  ــه خشــوع. آنجای ب
پیــدا می کنــد و  ایــن حالــت را 
ــاک  ــق، خ ــرت ح ــگاه حض در پیش
ــده،  ــی ش ــدک و متالش ــت، من اس
منیت هــا و انیت هــا و منــم منــم 
ــن  ــندی ها از بی ــا و خودپس کردن ه
رفتــه، و یــک زمیــن همــوار و نــرم 
شــده، بــارش لطــف و رحمــت 
فرامی گیــرد. را  شــما  دل  الهــی 
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پــروردگارا  می گوییــم  اینجــا 
خاشــعین  عبــادت  تــو  از  مــن 
در  کریــم  قــرآن  می خواهــم.  را 
ــان  ــه هم ــراد ک ــن اف ــف ای توصی
اســت:  فرمــوده  هســتند،  اولیــا 
ــَراِت  ــارُِعوَن فـِـي الَْخیْ ــوا یَُس »َكانُ
َویَْدُعونَنـَـا َرَغبـًـا َوَرَهبـًـا َوَكانـُـوا لَنَا 
ــای  ــان در کاره ــعِیَن؛]۱۰[ آن َخاِش
ــا را  ــد و م ــتاب می نمودن ــک ش نی
ــد  ــم می خواندن از روی رغبــت و بی
و در برابــر مــا فروتــن بودنــد«.

دو پیامبری که با عبادت و گریه  
عجین بودند

حضــرت  و  زکریــا  حضــرت 
ــی  ــد. زندگ ــه بودن ــی این گون یحی
ــرآن  ــی را در ق ــر اله ــن دو پیامب ای
کنیــد.  مطالعــه  انبیــا  قصــص  و 
زکریــا عشــق محــراب هســت. 
ــد متعــال  ــب اســت کــه خداون جال
در محــراب بــه ایشــان بشــارت 
یحیــی  حضــرت  داد.  را  یحیــی 
ــاخته  ــک س ــودش از اش ــگار وج ان
ــرت  ــخصیت حض ــت! ش ــده اس ش

ــت.  ــی هس ــخصیت خوف ــی ش یحی
به قــدری در ســاحت و عظمــت 
جــالل پــروردگار متعــال گریــه 
ــام  ــه تم ــت ک ــک ریخ ــرد و اش ک
گوشــت پــای چشــمش از بیــن 
نمــد  آن  به جــای  و  بــود  رفتــه 
می بســت. یحیــی چنیــن کســی 
ــراب  ــل در مح ــرا حاص ــت؛ زی اس
هســت. زکریــا  ایســتادن های 

ــدر  ــن پ ــی می خواهــد ای ــرآن وقت ق
و پســر را توصیــف کنــد، می گویــد: 
ــَراِت«؛  »َكانُــوا یَُســارُِعوَن فِي الَْخیْ
دنبــال خیــر می دویدنــد »َویَْدُعونَنَــا 
رغبــت  از ســر  َوَرَهبًــا«  َرَغبًــا 
و شــوق و از ســر تــرس دائــم 
ایــن  تمــام  می خواندنــد.  را  مــا 
خالصــه  خشــوع  در  ویژگی هــا 
ــا َخاِشــعِیَن«. می شــود: »َوَكانُــوا لَنَ

ــال دارد  ــد متع ــه خداون ــل اینک مث
ــانی  ــد. کس ــا افتخــار می کن ــه اینه ب
کــه بــا ادبیــات قــرآن آشــنا هســتند، 
می گوینــد »َوَكانُــوا لَنَــا« تعبیــر 
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خیلــی قشــنگی اســت. می خواهیــد 
ــا و  ــر م ــید، در براب ــا را بشناس اینه
بــرای مــا خاشــع بودنــد؛ از اول 
ــان  ــه ی عمرش ــد، هم ــع بودن خاش
ــد. ــوع بودن ــام خش ــتقر در مق مس

ارتقای عبادت در پرتو خشوع 

امــام ســجاد )علیه الســالم( کــه خودشــان 
مســتغرق در چنین مقاماتی هســت و 
مقــام او را نمی شــود توصیــف کــرد، 
ــی  ــرد و افق ــما را می گی ــت ش دس
ــه  ــی ب ــرای درخواســت بندگ ــه ب ک
ــن اســت:  ــد، ای ــان می ده ــما نش ش
ــاَدَة الْخاِشــعیَن لَــَك«. خدایــا،  »عِب
ــم. ــه ای برس ــن مرتب ــه چنی ــن ب م

ــادت  زینــت بندگــی و حــالوت عب
خشــوع اســت. مــا حالــت عبودیــت 
و بندگــی را چگونــه می توانیــم برای 
خودمــان حفــظ کنیــم؟ بــا خشــوع. 
چگونــه می توانیــم ارتقائــش بدهیم؟ 
ــا  ــا خشــوع. هــم حفــظ بندگــی ب ب
خشــوع اســت، هــم ارتقائــش، هــم 
ــوع  ــا خش ــه ب ــی اش. هم عمق بخش

ــاده اســت. ــوق الع ــی ف اســت. خیل

پــس تــا اینجــا دو مــورد را بررســی 
ــَن«  ــْوَف الْعابِدی ــم: یکــی »َخ کردی
و دیگــری »عِبــاَدَة الْخاِشــعیَن«. 
»یَقیــَن  بعــدی  خواســته ی  دو 
َل الُْمْؤمِنیــَن«  ــَوكُّ لیــَن« و »تَ الُْمتََوكِّ
ــز  ــوارد، چی ــن م ــا ای ــا ب ــت. آی اس
از  کــه  می مانــد  باقــی  دیگــری 
ــالم(  ــام )علیه الس ــم؟ ام ــد بخواهی خداون
ــی  ــه ارتفاع ــا چ ــای م ــه همت ه ب
ــه  ــاکریم ک ــدا را ش ــت؟ خ داده اس
ــرد.  ــق آشــنا ک ــن حقای ــا ای ــا را ب م
ان شــاءاهلل ایــن مــوارد را خواســته و 
ســؤال مــا از خــودش قــرار بدهــد.

همچنــان  قبــل  هفتــه ی  از  مــن 
ایــن جملــه ام  مبهــوت  و  مــات 
کــه بعــد از اینکــه ایــن چهــار 
کــرده  مطــرح  را  درخواســت 
ــْل  ــمَّ اْجَع ــد: »اَللَُّه ــت، می گوی اس
َرْغبَتــى فــى َمْســئََلتى مِثْــَل َرْغبَــةِ 
اَْولِیآئـِـَك فــى َمســآئِلِهِْم َو َرْهبَتــى 
ایــن  اَْولِیآئِــَك«.  َرْهبَــةِ  مِثْــَل 
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ــت. ــه اس ــدی صحیف ــت توحی تربی

مروری بر دعای ماه صفر 

صفــر  فرارســید؛  صفــر  مــاه 
در  کــه  صفــری  مــاه  الخیــر. 
شــده،  پیش بینــی  اربعیــن  آن 
ــری  ــه خی ــت. چ ــر اس ــًا خی قطع
سیدالشــهداء  اربعیــن  از  باالتــر 
ــاه  ــن م ــر ای ــم خی ــا ه ــالم(؟ م )علیه الس

را از خــدای متعــال می خواهیــم.

دعایــی کــه وارد شــده اســت روزانه 
ده بــار بخوانیــم، دعایــی کامــاًل 
ــروع  ــه ش ــدی اســت. این گون توحی
می شــود: »یــا َشــدیَد الُْقــوی  َویــا 
ــا  ــُز ی ــا َعزی ــاِل ی ــدیَد الِْمح َش
َعزیــُز یــا َعزیــُز َذلَّــْت بَِعَظَمتـِـَك 
ــُع َخْلقِــَك؛ ای ســخت نیــرو،  َجمی
و ای ســختگیر! ای عزیــز، ای عزیز، 
ای عزیــز! از بزرگــی ات همــه ی 
کامــاًل  خوارنــد«.  آفریده هایــت 
ــم،  ــه گفتی ــوعی ک ــث خش ــا بح ب
ــد:  هماهنــگ اســت. ســپس می گوی
یــا  َخْلقِــَك  َشــرَّ  »َفاْكفِنــى  

ُمْحِســُن یــا ُمْجِمــُل یــا ُمنْعِــُم یــا 
ــَت؛]۱۱[  ْ ــَه ااِّل اَن ــا ال اِل ــُل ی ُمْفِض
کفایــت کــن از مــن شــّر خلــق 
احســان بخش!  ای  را،  خــودت 
نعمت بخــش!  ای  نیکــوکار!  ای 
ــز  ــودی ج ــه معب ــا دِه! ای ک ای عط
ــت و  ــن جالل ــا ای ــت!«. ب ــو نیس ت
ــارک  ــد تب ــما از خداون ــت ش فخام
ــما را  ــه ش ــد ک ــی می خواهی و تعال
ــد. از  ــظ کن ــات حف ــرور و آف از ش
ــر  ــاه صف ــی در م ــر نوران ــن ذک ای
اســتفاده کنیــد. ان شــاءاهلل مــاه صفــر 
خیلــی خوبــی داشــته باشــید. امــروز 
روز اول و آغــازش بــود، ان شــاءاهلل 
پایانــش هــم پایــان خوبــی باشــد و 
ــوید. ــع ش ــاه ربی ــازم م ــا ع از آنج

از یمن خبرهای خوبی می رسد 

نکتــه ی جالــب و واقعــًا خیلــی 
شــوق انگیزی کــه بــه عنــوان شــکر 
در پیشــگاه خداونــد متعــال واجــب 
اســت در ایــن جلســه مطــرح کنیــم، 
ــی  ــه دالیل ــت. ب ــن اس ــات یم اتفاق
ــه  ــه یمــن آن گون ــوط ب مســائل مرب
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کــه بایــد و شــاید در جامعــه  و 
کشــور مــا مطــرح نمی شــود. فقــط 
در همیــن حــد بگویــم کــه اتفاقــات 
اســت. داده  رخ  بزرگــی  خیلــی 

مقاومت عجیب مردم یمن 

فقیرتریــن و ضعیف تریــن کشــور 
منطقــه در مقابــل عربســتان کــه 
ایســتاده  اســت،  تکبــر  مظهــر 
اســت. البتــه یمــن منابــع قابــل 
ــود  ــا وج ــی ب ــه ای دارد، ول مالحظ
و  نامناســب  حاکمیت هــای 
فشــارهای عربســتان، نتوانســته اند 
و  کننــد  بهر ه بــرداری  آنهــا  از 
به شــدت دچــار محرومیــت هســتند.

عربســتان اصــاًل آنهــا را بــه حســاب 
یــک  مــا  می گفتنــد  نمــی آورد. 
ــا  ــت روزه آنج ــش هف ــات ش عملی
انجــام می دهیــم و کل ســرزمین 
یمــن را تصاحــب می کنیــم و از 
ــع  ــی و مناب ــوق الجیش ــت س موقعی
کامیــاب  حســابی  زیرزمینــی اش 
ــد؟  ــه ش ــه چ ــا نتیج ــویم. ام می ش

ُ َخیْــرُ  ُ َواهللَّ »َوَمَكــُروا َوَمَكــَر اهللَّ
ــَن؛]۱۲[ و ]دشــمنان[ مکــر  الَْماكِرِی
ــان[  ــدا ]در پاسخش ــد و خ ورزیدن
خداونــد  و  آورد  میــان  در  مکــر 
اســت«.  مکرانگیــزان  بهتریــن 
ــر  ــا گی ــت در آنج ــال اس ــج س پن
ــا  ــه اینه ــه ای ک ــک هفت ــد. ی افتاده ان
برنامه ریــزی کــرده بودنــد، کجــا 
ــن  ــردم یم ــا. م ــال کج ــج س و پن
محرومیــت  اوج  در  ســال  پنــج 
کردنــد.  ایســتادگی  مظلومیــت  و 
ــم  ــن وخی ــت یم ــت بهداش وضعی
ــای  ــا بیماری ه ــردم آنج ــت و م اس
عجیــب و غریبــی دارنــد. در زمانه ی 
مــا وبــا دیگــر شناخته شــده نیســت، 
ــا  ــج آنه ــاری رای ــون بیم ــی اکن ول
اســت. هیچ جــای ایــن ســرزمین 
ــت.  ــده اس ــاران نمان ــدون بمب ب ب
کــه می گوینــد عربســتان  اخیــراً 
ــؤال  ــد، س ــه می کن ــا حمل ــه آنج ب
ایــن اســت کــه دیگــر چــه چیــزی 
زیرســاختی  هیــچ  می زننــد؟  را 
ــا،  ــام پل ه ــده اســت. تم ســالم نمان
ــا  ــع آب، فرودگاه ه ــا، مناب کارخانه ه
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و راه هــا را زده انــد. افــراد زیــادی از 
ــان  ــی بچه هایش ــن و حت ــردم یم م
رســاندند.  شــهادت  بــه  را 
قابــل  اصــاًل  آنجــا  وضعیــت 
توصیــف نیســت؛ ولــی یمنی هــا 
کردنــد. مقاومــت  و  ایســتادند 

یمن، ملتی علوی و انقالبی 

والیــت  یمــن  ملــت  ذات  در 
هســت.  )علیه الســالم(  امیرالمؤمنیــن 
ــد،  ــی دارن ــداری اعوجــاج مذهب مق
اســت.  علــوی  ذاتشــان  ولــی 
یمــن  از ســادات  کــه  حوثی هــا 
هســتند، در واقــع از ذات علــوی 
ایــن ملــت نمایندگــی می کننــد. 
ســازماندهی شــدند و شــروع کردند 
ــنگی  ــم قش ــه اس ــت. چ ــه مقاوم ب
»انصــار  کردنــد:  انتخــاب  هــم 
در  را  اهلل  حــزب  طــرف  آن  اهلل«. 
لبنــان داریــم، اینجــا هــم انصــار اهلل.

کامــاًل تحــت تأثیــر اندیشــه های 
اســالمی  انقــالب  و  امــام  نــاب 
کارشــان  وقتــی  لــذا  هســتند. 

شــیخ  بــه  و  کردنــد  شــروع  را 
ــاع  ــی( ارج ــراهلل )حفظه اهلل تعال ــن نص حس
داده شــدند و قــرار شــد پــروژه 
کننــد. تنظیــم  ایشــان  را  یمــن 

نقش یمن در آخرالزمان 

در روایــات آخرالزمــان ســخن از 
یمنی هــا و یمانــی اســت. افــراد 
را  روایاتــش  وقتــی  ظاهربیــن 
نــگاه  یمــن  بــه  و  می خواندنــد 
می کردنــد، می گفتنــد اینجــا کــه 
خبــری نیســت. اصــاًل مــردم یمــن 
ــد. جنــگ  ــه حســاب نمی آوردن را ب
اخیــر در یمــن همــان کاری را کــرد 
کــه جنــگ تحمیلــی بــا مــردم ایــران 
انجــام داد. جــال داد و رونمایــی 
تــا  کــرد  و فرصت ســازی  کــرد 
عمــق  در  کــه  گوهرهایــی  و  ُدر 
ــود. ــوم ش ــت، معل ــت هس ــن مل ای

ضرب شست یمنی ها به  
عربستان

از نظــر اســتعداد علمــی و مقاومــت 
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و ظرفیــت، همــه ی نگاه هــا بــه 
ــد  ــا دارن ــا یمنی ه ــت. ام ــران اس ای
از خودشــان چیزهایــی را نشــان 
جوان هــای  اگــر  کــه  می دهنــد 
ــب  ــا عق ــد، از آنه ــر بجنبن ــا دی م
می ماننــد. مــا بــه آنهــا فرمــول 
کوتاه تریــن  در  دادیــم،  موشــک 
زمــان آن را ســاختند. خیــال نکنیــد 
ــد  ــازیم. بع ــا می س ــان را م موشکش
زرنگ هــا دیدنــد پهپــاد از همــه 
اســت،  پایین پــرواز  و  ارزان تــر 
از  را  خــودش  می توانــد  خــوب 
ــد.  ــظ کن ــد رادار حف ــترس رص دس
ــو  ــه آرامک ــد ک ــن ش ــه اش ای نتیج
ســعود  آل  نفــس  و  زدنــد  را 
بــه شــماره افتــاد. پنــج میلیــون 
ــان  ــه نفتش ــد روزان ــکه از تولی بش
مرکــز  اصلی تریــن  شــد.  کــم 
آرامکــو  همیــن  هــم  تولیدشــان 
بــود. آنجــا را متالشــی کردنــد.

ــب اســت کــه بعــد از موشــک  جال
شــلوغی  ایــن  در  و  پهپــاد  و 
کــه عربســتان مشــغول بررســی 

ــان  ــود، ناگه ــو ب ــه آرامک ــه ب حمل
هــم  را  زمینی شــان  قــدرت 
در  عربســتان  کشــیدند.  رخ  بــه 
ــک  ــر تان ــه خاط ــی ب ــدرت زمین ق
ــر  ــت برت ــراوان، دس ــات ف و امکان
و  می آمدنــد  جلــو  داشــت،  را 
البتــه  بــود.  اذیت کننــده  خیلــی 
می ایســتادند؛  هــم  یمنی هــا 
ــوند  ــتان ش ــه وارد عربس ــا اینک ام
کننــد  متالشــی  را  تیــپ  و ســه 
بــود. بعیــد  بگیرنــد،  اســیر  و 

انســان بــه یــاد خرمشــهر می افتــد و 
ــده  خاطــرات آن روزهــا برایــش زن
می شــود. خیلــی شــیرین اســت. 
خبرهــای یمــن عــادی شــده اســت 
ــی  ــد؛ ول ــری نمی کن ــی پیگی و کس
ــزرگ  ــی ب ــو خیل ــه آرامک ــه ب ضرب
بــود و بــه چشــم آمــد. ایــن روزهــا، 
ــت و  ــنگی اس ــیار قش ــای بس روزه
فتوحــات خیلــی بزرگــی اســت.

آل ســعود بــرای مــا چیــزی نیســت، 
امــا بــرای امثــال یمــن، الت  منطقــه 
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ــود  ــا وج ــال ب ــن ح ــا ای ــتند. ب هس
ائتــالف منطقــه ای، نتواســتند بــر 
یمــن غلبــه کننــد. البتــه جنــگ 
ــط  ــی اســت. فق ــگ نیابت ــن، جن یم
ــی  ــه آن وقت ــت ک ــن اس ــش ای فرق
کــه بــه مــا حملــه کردنــد و جنــگ 
ــه انقــالب اســالمی راه  ــی علی جهان
انداختنــد، مــا کســی را در دنیــا 
و  اوســتا  اینهــا  ولــی  نداشــتیم. 
راهنمــا و پشــتیبان دارنــد، و آن هــم 
به قــدری  اســت.  عزیــز  ایــران 
پــروژه  در  آمریــکا  و  عربســتان 
ــاره ای  ــه چ ــدند ک ــر ش ــن تحقی یم
ــد  ــم بگوین ــه دائ ــز اینک ــد ج ندارن
کار ایــران هســت. ایــن ســخن آنهــا 
می انــدازد. خاطــره ای  یــاد  مــرا 

 تحقیر دشمن توسط شاگردان  
جمهوری اسالمی

در عملیــات کربــالی پنــج درگیرهــا 
ــت  ــن حال ــود. ای ــده ب ــن ش تن به ت
خیلــی کــم در جنــگ پیــش می آیــد. 
ــه  ــود ک ــده ب ــش آم ــم پی ــی ک خیل
ــد؛  ــال کنن ــر را دنب ــا همدیگ نیروه

شــما می دویدیــد دنبــال عراقــی 
ــو  ــال ت ــم دنب ــد، آن ه ــه او را بزنی ک
می افتــد تــا تــو را پیــدا کنــد و 
ــی  ــال عمیق ــک کان ــار ی ــد! کن بزن
ــری  ــم. درگی ــده بودی ــر ش زمین گی
ــای  ــا از بچه ه ــود. دو ت ــنگین ب س
هفده ســاله ای  نوجــوان  کــه  مــا 
دلیلــی،  هــر  بــه  حــاال  بودنــد، 
در کانــال افتــاده بودنــد. هنــگام 
ــکل  ــرال قوی هی ــک ژن ــا ی ــرار ب ف
و  بودنــد  شــده  روبــرو  عراقــی 
از روی تــرس یــا شــجاعت، بــا 
ــد.  ــرال را می زن ــینکف، آن ژن کالش
ژنــرال وقتــی می افتــد، یــک لحظــه 
کــه  می بینــد  و  می کنــد  نــگاه 
اســت.  زده  را  او  نوجــوان  یــک 
بــود.  ســنگین  برایــش  خیلــی 
ــت  ــید و دس ــش را کش ــوری کلت ف
ــلحه اش  ــه اس ــوان را زد ک آن نوج
را  بعــدی  می خواســت  افتــاد. 
ــه  ــا ک ــر م ــت دیگ ــه دوس ــد ک بزن
ــه را  ــت صحن ــال داش ــاالی کان از ب
نــگاه می کــرد، یــک خشــاب در 
ــرد. ــی ک ــی خال ــرال عراق ــز ژن مغ
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ــم کــه اوالً چــه هیــکل  ــح دیدی صب
عجیــب و غریبــی داشــت، بعــد 
ــود.  ــرده ب ــه م ــدر ذلیالن ــه چق اینک
اکنــون نیــز آمریــکا و عربســتان 
ــق کلمــه  ــای دقی ــه معن ــه ب در منطق
ــاز نیســت  ــر شــدند. دیگــر نی تحقی
خودمــان بــه میــدان برویــم، همیــن 
بچه هایمــان حســاب  و  نوچه هــا 
ــور  ــران این ط ــند. ای ــا را می رس آنه
پـُـز می دهــد کــه نیــازی ندارم ســراغ 
ــما  ــد، ش ــر الزم ش ــم، اگ ــما بیای ش
می ســپارم. شــاگردانم  دســت  را 

از یمنی ها عقب نیفتیم 

آمدنــد  میــدان  بــه  شــاگردانی 
ــا  ــتا را ج ــت اوس ــن اس ــه ممک ک
اوســتا،  از  منظــورم  بگذارنــد. 
یعنــی مــا مــردم ایــران؛ همیــن 
مــا.  بچه هــای  و  رزمنده هــا 
یمنی هــا چنیــن ظرفیتــی دارنــد. 
ــری  ــه پیگی ــن را جداگان ــار یم اخب
کنیــد و بعــد ببینیــد بــرای آنهــا 
ــا و  ــرد؛ از دع ــود ک ــه کار می ش چ
ــم؛  ــم کاری کنی ــاید نتوانی ــداد. ش ام

ــم. ــم بکنی ــه می توانی ــا ک ــی دع ول

بعدی شــان  عملیــات  ببینیــم 
چیســت. هــر قــدر روی آل ســعود 
ــده  ــود، پیش برن ــم ش ــه ک در منطق
اســت. اگــر بــا ایــن وضعیــت ادامــه 
بدهنــد، فروپاشــی در انتظارشــان 
ــک  ــه ی ــو ک ــد از آرامک ــت. بع هس
ــت،  ــوده اس ــردی ب ــات راهب عملی
ــذا  ــد. ل ــر دارن ــت برت ــا دس یمنی ه
ادامــه  را  جنــگ  اگــر  گفته انــد 
ــد، بحــث فروپاشــی آل ســعود  دهن
ــب«  در پیــش اســت کــه »فتح القری
»فتح المبیــن«  و  اســت، 
اســت  صهیونیســت ها  فروپاشــی 
دادنــد. را  بشــارتش  آقــا  کــه 

خطــوط  رزمنــدگان  خداونــدا، 
یمــن  در  مخصوصــًا  مقاومــت، 
ســرافراز را بیــش از ایــن یــاری 
امدادرســانت  فرشــتگان  بفرمــا. 
بگــردان. نــازل  ایشــان  بــر  را 
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