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»الّلُهــّم اْجَعــْل َرْغبَتِــي فِــي 
ــَك  ِ ــةِ أَْولِیَائ ــَل َرْغبَ ــَألَتِي مِثْ َمْس
ــَل  ــي مِثْ ِ ــائِلِهِْم، َو َرْهبَت ــي َمَس ِ ف
َرْهبَــةِ أَْولِیَائِــَك، َو اْســتَْعِمْلنِي 
َل  َعَمــًا  َمْرَضاتِــَك  فِــي 
ــَك  ِ ــْن دِین ــیْئًا مِ ــُه َش ــُرُك َمَع أَتْ
َمَخاَفــَة أََحــٍد مِــْن َخْلقِــَك«.

معنا و مفهوم رغبت و رهبت 

دعــای  پایانــی  بخــش  در 
مبارکــه  پنجاه وچهــارم صحیفــه 
ــیار  ــیار بس ــب بس ــجادیه، مطل س
اســت.  شــده  مطــرح  مهمــی 
حضــرت بــه درگاه الهــی و بــه 
عرضــه  ربوبــی  قــدس  درگاه 
اْجَعــْل  »الّلُهــّم  می  دارنــد: 
َرْغبَتـِـي فـِـي َمْســَألَتِي مِثـْـَل َرْغبـَـةِ 
أَْولِیَائـِـَك فـِـي َمَســائِلِهِْم«. ســخن 
از رغبــت اســت و َرهبـَـت. مطلب، 
ــده   ــیار پیش برن ــاال و بس ــی ب خیل

اســت. کلمــه ی رغبــت در فارســی 
بــه  و  اســت  شــده  شــناخته 
ــت  ــتن، دوس ــتیاق داش ــای اش معن
داشــتن شــدید، تمایــل و میــل 
متمرکــز شــدید اســت. َرهبَــت 
نیــز کــه در فارســی از آن اســتفاده 
ــیدن،  ــای ترس ــه معن ــم، ب نمی کنی
اجتنــاب  و  گرفتــن  فاصلــه 
کــردن از چیــزی اســت. البتــه 
ــن  ــه م ــی دارد ک ــای دقیق بحث ه
وارد آن نمی شــوم؛ مثــًا خــوف 
هرکــدام  و خشــیت،  رهبــت  و 
ــه  ــد ک ــی دارن ــم تفاوت های ــا ه ب
اللغــات  فــروق  بحث هــای  در 
ــن  ــل می شــود. فقــط در همی تحلی
ــه ی  ــا نقط ــه اینج ــد ک ــد بدانی ح
ــه  ــان ب ــت اســت. انس ــل رغب مقاب
چیــزی رغبــت دارد، یعنــی بــه 
بــه  آن میــل دارد و می خواهــد 
ــه آن برســد.  هــر شــکل ممکــن ب
ــد،  ــاب می کن ــی اجتن ــت یعن رهب
ــد  ــرد و ســعی می کن ــه می گی فاصل
خــودش را از چیــزی حفــظ کنــد.
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می فرمایــد:  )علیه الســام(  امــام 
پــروردگارا، رغبــت و رهبــت مــرا 
ــت  ــت اولیائ ــت و رهب ــل رغب مث
قــرار بــده؛ یعنــی دوســت داشــتن 
ــل  ــزی مث ــه چی ــن ب ــتیاق م و اش
ــم  ــرا ه ــرس م ــا، و ت ــت آنه رغب
بــده. قــرار  آنهــا  تــرس  مثــل 

شــما بــا خــوف و رجــا آشــنا 
هســتید. رغبــت و رهبــت هــم 
ــا همــان  ــه اســت؛ ب ــن مای در همی
ــاالت  ــه ح ــًا ب ــه و کام درون مای
ــوط  ــی انســان مرب نفســانی و روان
می شــود. دو ویژگــی ای هســتند 
ــی  ــا آن دو زندگ ــًا ب ــا اساس ــه م ک
زندگــی  جریــان  کل  می کنیــم. 
انســان در مــدار رغبــت و رهبــت 
اســت. چیزهایــی هســتند کــه 
مــا بــه آنهــا رغبــت داریــم و 
ــا از  ــه م ــم هســت ک ــی ه چیزهای
آنهــا رهبــت داریــم. تمایــل داریم، 
داریــم.  نیــز  تــرس  و  نگرانــی 
می خواهیــم بــه چیــزی برســیم 
ــم. کل  ــه بگیری ــزی فاصل و از چی

روی  انســان  زندگــی  جریــان 
می شــود. تعریــف  مــدار  ایــن 

ــًا  ــان کام ــت انس ــت و رهب رغب
ــت.  ــی او اس ــر جهان بین ــی ب مبتن
ــان  ــه جه ــان ب ــرش انس ــر نگ اگ
و خــودش مــادی باشــد، یــک 
جــور تمایــات و رغبت هــا، و 
ــف  ــش تعری ــا و نگرانی های ترس ه
ــی اش  ــه جهان بین ــود. چنانچ می ش
گونــه  بــه  باشــد،  توحیــدی 
می شــود. تعریــف  دیگــری 

یــک  بــا  )علیه الســام(  امــام  اینجــا 
طراحــی بســیار دقیــق می خواهنــد 
ایــن دو سرچشــمه ی صعــود و 
ســقوط، و کمــال و نقصــان انســان 
را در افــق متفاوتــی تعریــف کننــد 
و آن را از خداونــد درخواســت 
رغبــت  می گوینــد  لــذا  کننــد. 
در  کــه  خواســته هایی  در  مــن 
رغبــت  مثــل  دارم،  زندگــی 
رهبــت  و  باشــد،  تــو  اولیــای 
اجتنــاب مــن هــم  و تــرس و 
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ــد. ــو باش ــای ت ــت اولی ــل رهب مث
 

هماهنگی با ولّی الهی، 
بزرگ ترین هدف مؤمن

ــت؟  ــی اس ــه کس ــدا چ ــّی خ ول
ولــّی خــدا کســی اســت کــه 
در رشــد شــخصیتی و اعتــای 
شــخصیتش بــه نقطــه ای از اتصــال 
ــه  ــیده ک ــال رس ــدای متع ــه خ ب
تمــام قــوای شــخصیتی ، ظاهــری و 
باطنــی اش بــا رضــای حــق تبــارک 
و تعالــی هماهنــگ می شــود. ولــّی 
خــدا چنــان اتصالــی بــه حضــرت 
تمــام  کــه  دارد  تعالــی  حــق 
قــوای درونــی، بیرونــی، ظاهــری، 
باطنــی، جوارحــی و جوانحــی اش 
و  تبــارک  حــق  رضــای  بــا 
می شــود. هماهنــگ  تعالــی 

زیــارت  کلمــه ی  اولیــن  در 
اباعبــداهلل  اربعیــن خطــاب بــه 
ــاُم  »السَّ می گوییــم:  )علیه الســام( 

ِــهِ؛ ســام  ِــِیّ الَلّ َو َحبِیب ــی َول َعَل
او«.  حبیــب  و  ولــّی خــدا  بــر 

یعنــی ایــن وجــود نازنیــن بــا 
خداونــد کامــًا هماهنــگ اســت و 
ــی اســت کــه خــدای متعــال  همان
چگونــه  ببینیــد.  می خواهــد 
قدم به قــدم  می توانــد  انســان 
نزدیــک  نقطــه ای  چنیــن  بــه 
ــه  ــام( ب ــجاد )علیه الس ــام س ــود؟ ام ش
می دهنــد  آمــوزش  دوستانشــان 
مســیر  در  شــما  می گوینــد  و 
ــذاری  ــر هدف گ ــان از نظ زندگی ت
ــی  ــن افق ــد، چنی ــاب مقص و انتخ
ایــن،  کنیــد.  هدف گــذاری  را 
ــت. ــم اس ــدی و مه ــه ای کلی نکت

دو رکن تشکیل دهنده ی  
شخصیت انسان

ایــن  زندگــی  در  هــدف شــما 
اســت کــه جــزء اولیــای خــدا 
شــوید کــه هــدف بســیار بزرگــی 
ــانی  ــاره ی کس ــرآن درب ــت. ق اس
الهــی  والیــت  مقــام  بــه  کــه 
»إِنَّ  می فرمایــد:  رســیده اند، 
ــْم َوَل  ٌف َعَلیْهِ ــوْ ِ َل َخ ــاَء اللَّ أْولِیَ
ــتان  ــر دوس ــوَن؛]۱[ ب ــْم یَْحَزنُ ُه
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خــدا نــه بیمــی اســت و نــه آنــان 
اندوهگیــن می شــوند«. این قــدر 
پیــدا  ارتفــاع  و  می گیرنــد  اوج 
بــه  خــوف  نــه  کــه  می کننــد 
ــه  ــزن؛ ک ــه ح ــد و ن ــان می رس آن
منظــور خــوف و تــرس  عــادی 
مــردم  زندگــی  در  کــه  اســت 
تــرس،  چــون  چــرا؟  اســت. 
ــه  ــًا ب ــان کام ــدوه انس ــم و ان غ
ــوط  ــش مرب ــت و رهبت ــام رغب نظ
می شــود کــه بــه چــه چیــزی 
تعلــق خاطــر و دلبســتگی دارد، 
ــرار  ــش ق ــی را هدف ــه چیزهای چ
ــی  ــه چیزهای ــه چ ــش ب داده، رغبت
اســت و نگرانــی و ترســش از چــه 
ــد  ــما بگویی ــت. ش ــی اس چیزهای
ــای  ــتگی ها و تمن ــا و دلبس آرزوه
قلبی تــان چیســت و  حقیقــی و 
از چــه چیــزی حقیقتــًا نگــران 
ــه  ــن ب ــا م هســتید و می ترســید، ت
شــما بگویــم چــه کســی هســتید.

هویــت شــخص کامــًا بــا همیــن 
ــه  ــود ک ــف می ش ــوان تعری دو عن

و خــوف  رجــا  همــان  تقریبــًا 
اســت. حضــرت در ادامــه ی راه 
ــد؛  ــاره ای می کن ــز اش ــه آن دو نی ب
منتهــا اینجــا بیشــتر از ایــن منظــر 
ــه  ــوب فی ــه مرغ ــده ک ــرح ش مط
یــا مرغــوب عنــه چیســت؛ یعنــی 
بیشــتر روی مقصــد تکیــه هســت.

 

راه شبیه شدن به ولّی الهی

حضــرت  کــه  نکتــه ای  اولیــن 
کــه  ـ  می کننــد  مطــرح  اینجــا 
ــت  ــی اس ــارت بزرگ ــاوی بش ح
ـ ایــن اســت کــه راه دســتیابی 
والیــت  شــامخ  مقــام  بــه 
الهــی بــرای شــما بــاز اســت.

نکتــه ی  کــه  ـ  دوم  نکتــه ی   
اینکــه  بســیار جالبــی اســت ـ 
و  رغبت هــا  تربیــت  طریــق  از 
می توانیــم  رهبت  هــا،  پــرورش 
در مســیر والیــت الهــی پیــش 
برویــم و در ایــن ســاحت حرکــت 
کنیــم و ســهمی داشــته باشــیم.
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چگونه رغبت و رهبت خود را 
مدیریت کنیم؟

اگــر جهان بینــی  انســان مــادی 
جهان بینــی  افــق  در  یــا  باشــد 
مــادی قــرار گرفتــه باشــد، رغبــت 
همیــن  در  رهبت هایــش  و 
ــف  ــی تعری ــادی و دنیای ــوزه م ح
ــای  ــن دع ــا در ای ــود. باره می ش
نورانــی گفته ایــم اگــر این طــور 
و  غــم  چالــه  در  انســان  شــد، 
می افتــد  معمولــی  غصه هــای 
ایــن  در  انســان ها  کــه همــه ی 
ــر  ــتند. اگ ــا هس ــه آن مبت ــا ب دنی
ــد،  ــا برس ــه آنه ــی ب ــور دنیای از ام
ــوند؛ چنانچــه آن  ــحال می ش خوش
ــن  ــد، غمگی ــت نیاورن ــه دس را ب
در  همــواره  چــون  می شــوند. 
نــوع  ایــن  زندگــی،  محیــط 
ــت  ــت ها، دس ــا و شکس پیروزی ه
نیافتن هــا،  دســت  و  یافتن هــا 
ــا  ــا، فرازه ــا و ناکامیابی ه کامیابی ه
و نشــیب ها هســت، چنیــن آدمــی 
ــدوه   ــزن و ان ــتخوش ح ــم دس دائ
خواهــد بــود. تــا می خواهــد از 
ــود،  ــحال ش ــت خوش ــک موفقی ی

ــا  ــد؛ ت ــش می آی ــک شکســت پی ی
یــک خوشــی برایــش پیــش بیایــد، 
یــک ناخوشــی از راه می رســد؛ 
ســامتی اش را بیمــاری تهدیــد 
می کنــد و شــیرینی وصلــش را 
فــراق، بــه تلخــی تبدیــل می کنــد.

جهان بینــی اش  انســان  اگــر 
ــتی  ــادی و ماتریالیس ــی م جهان بین
ــش  ــت و رهبت ــون رغب ــد، چ باش
ــم  ــی اش تنظی ــاس جهان بین ــر اس ب
و  غــم  محیــط  در  می شــود، 
خــدا  ولــّی  می افتــد.  غصه هــا 
نــدارد؟  چــرا خــوف و حــزن 
ــاّدی  ــی م ــط جهان بین ــرا از محی زی
خــارج شــده و در قلــه جهان بینــی 
مســتقر اســت. در دامنــه ی والیــت 
ــی  ــه درجــات مؤمنان ــم ب ــی ه اله
ــر اســاس ایمانشــان  هســتند کــه ب
بــه خــدای متعــال، از والیت ســهم 
درجــه  آن  قــدر  هــر  برده انــد. 
باالتــر باشــد، اینهــا بــه آن حوزه ی 
ــتند. ــر هس ــی نزدیک ت ــت اله والی
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اثر جهان بینی توحیدی بر  
عالیق و ترس های انسان

ــای  ــدی و باوره ــی توحی جهان بین
توحیــد ی و ایمــان بــه خــدای 
ــم و  ــه عال ــگاه کــردن ب متعــال و ن
آدم و فلک و ملک و اول و پایان از 
منظــر توحیــد، اثــر عینــی اش را در 
ــد.  ــت نشــان می ده ــت و رهب رغب
ــد  ــف می کن ــی تعری ــی ارزش نظام
کــه انســان بــه چــه چیزهایــی 
چیزهایــی  چــه  از  و  رغبــت 
نگــران و تــرس داشــته باشــد.

ــش  ــاب را پی ــن ب ــام )علیه الســام( ای ام
روی همــه می گشــاید و می گوینــد 
را  چیــزی  چنیــن  بایــد  شــما 
می گوییــم:  حــال  بخواهیــد. 
پــروردگارا، خواســته ی مــن از تــو 
ــن در  ــت م ــه رغب ــت ک ــن اس ای
زندگــی  در  کــه  خواســته هایی 
دارم، مثــل رغبــت اولیــای تــو 
باشــد. یعنــی مثــًا ببینــم اباعبــداهلل 
)علیه الســام( رغبتشــان بــه چــه چیــزی 

بــود، یــک مقــدار پایین تــر بیاییــم، 

ببینــم حضــرت اباالفضــل )علیه الســام( 
رغبتشــان بــه چــه چیــزی بــوده و 
ــدند،  ــران می ش ــزی نگ از چــه چی
ــه  ــم. چ ــز آن را می خواه ــن نی م
اســت! بزرگــی  درخواســت 

بــرای اینکــه بــه ایــن مقصــد 
ــی و  ــن وحیان ــق قوانی ــیم، طب برس
ــد  ــی، بای ــد عقان ــی و قواع قرآن
بــه عالــم را  زاویــه ی دیدمــان 
اصــاح کنیــم. نگاهمــان بــه عالــم 
چگونــه اســت؟ از منظــر مــاده 
ــا؟  ــا از منظــر معن ــگاه می کنیــم ی ن
موحدانــه زندگــی می کنیــم یــا 
مشــرکانه؟ اگــر زندگی مــان مؤمنانه 
ــی باشــد، آن  ــده ایمان ــق قاع و طب
ــم  ــا ه ــت م ــت و رهب ــت رغب وق
بــر همیــن مــدار تربیــت می شــود.

 

نقش عقل در تعیین نظام 
ارزش ها و آرزو های انسان

ــا تحــت  ــوای وجــودی م ــام ق تم
تدبیــر عقــل مــا اســت. عقــل 
توحیــدی  نورانیــت  بــه  اگــر 
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ــودی  ــوای وج ــه ی ق ــد، هم برس
و  می کنــد  پیــدا  نورانیــت  مــا 
ــز  ــا نی ــات م ــال آن، تمای ــه دنب ب
عکســش  می شــود.  نورانــی 
چنانچــه  اســت.  برقــرار  هــم 
باشــد  ظلمــات  گرفتــار  عقــل 
ظلمــات  و  مــادی  ظلمــات  ـ 
ــن می شــود  شــرک ـ نتیجــه اش ای
آرزوهــا،  ارزش هــا،  نظــام  کــه 
ــات و  ــا، تمای ــا، رهبت ه رغبت ه
نگرانی هــای انســان هــم براســاس 
ــود؛  ــف می ش ــی تعری ــل ظلمان عق
یعنــی خیلــی کوچــک، دم دســتی و 
پیش پاافتــاده می شــود. همین کــه 
زندگــی عاجــل دنیــای او اداره 
اســت. کافــی  برایــش  شــود، 

تغییر افق دید، هنر ولّی الهی 

ــم  ــی می خواهی ــا از درگاه اله اینج
ــد  ــرواز ده ــی پ ــا را در افق ــه م ک
ــم.  ــای او اوج بگیری ــل اولی ــه مث ک
اســت.  شــگفت انگیز  خیلــی 
ــه  ــن جلس ــا در همی ــا و باره باره
خدمــت دوســتان عزیــز یــادآوری 

شــد کــه ارزش انســان بــا همــت و 
زندگــی  در  هدف گذاری هایــش 
ولــّی  هنــر  می شــود.  ســنجیده 
خــدا در دســتگاه تربیــت توحیــدی 
مبارکــه  صحیفــه  همــان  کــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــد، ای ــجادیه باش س
ــد.  ــر می ده ــا را تغیی ــد م ــق دی اف
)علیه الســام( هدف گذاری هــای  امــام 
ــر  ــد. اگ ــوض می کن ــان را ع انس
هــدف شــما الهــی شــد، زندگی تان 
الهــی می شــود. چگونــه هــدف 
انســان الهــی می شــود؟ وقتــی کــه 
بینــش او الهــی و توحیــدی شــود؛ 
ــت. ــا اس ــمه آنج ــه سرچش چراک

از خداوند، خداوند را بخواهیم

ــپهر  ــا در س ــت اولی ــت و رهب رغب
ــود.  ــف می ش ــا تعری ــی آنه معرفت
ــت  ــی اس ــدا در جایگاه ــّی خ ول
کــه از خــدا ی متعــال، خــدا را 
می خواهــد. بــه قــول باباطاهــر: 
درمــان  یکــی  و  درد  »یکــی 
پســندد، یکــی وصــل و یکــی 
ــان  ــن از درم ــندد، م ــران پس هج
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هجــران،  و  وصــل  و  درد  و 
ــان پســندد«. پســندم آنچــه را جان

از خــدای متعــال چــه چیــزی 
بخواهــم؟ خــودش را. در مناجــات 
شــریفه ســحر مــاه مبــارک رمضــان 
می گوییــم: »أْســَألَُك مـِـْن بََهائـِـَك 
ـِـَك بِأْجَملِهِ...  ــاُه... مِــْن َجَمال بِأبَْه
بِأْكَملِــهِ...  َكَمالِــَك  مِــْن 
بِأنَْفــِذهِ...؛]۲[  عِْلِمــَك  مِــْن 
درخشــنده ترین  تــو  از  خدایــا 
درخشــندگی ات...  مراتــب 
جمالــت...  مراتــب  زیباتریــن 
کمالــت...  مرتبــه ی  کامل تریــن 
دانشــت  مراتــب  نافذتریــن 
اینهــا  همــه ی  خواســتارم«.  را 
ــع  ــت. در واق ــنا هس ــمای حس اس
بــه خداونــد عرضــه می داریــم 
می خواهــم. را  خــودت  مــن 

ــت.  ــدا اس ــّی خ ــت ول ــن رغب ای
ولــّی خــدا چیســت؟  نگرانــی 
بمانــد؛  جــدا  خــدا  از  اینکــه 
ــل  ــراق تبدی ــه ف ــش ب ــی وصل یعن

ــط  ــرس حجــت خــدا فق شــود. ت
بــه  رغبتــش  اســت.  از همیــن 
ــش  ــت و ترس ــال اس ــدای متع خ
ــه او را از  ــزی اســت ک ــر چی از ه
ــدا  ــد و ج ــال دور کن ــدای متع خ
ســازد. بعــد از ایــن می گویــد: 
در  مــرا  چشــم  چیــزی  هیــچ 
ــچ  ــد، هی ــر نمی کن ــم پ ــن عال ای
چیــزی هــم مــرا نگــران نمی کنــد.

ــّی  ــه ول ــی ب رغبــت و رهبــت وقت
خــدا نســبت داده می شــود، کامــًا 
تمــام محیــط زندگی او را پوشــش 
می دهــد و بــر همــان مــدار و 
بــر همــان اســاس کل جریــان 
زندگــی اش تعریــف می شــود و 
طبــق همیــن قاعــده عمــل می کند.

 

عمل، بیانگر رهبت و رغبت  
واقعی انسان است

صــدق  نشــانه ی  چیــزی  چــه 
ــل،  ــت؟ عم ــت اس ــت و رهب رغب
ــای  ــا در دع ــث آرزوه ــه در بح ک
هشــتم دربــاره اش مفصــل توضیــح 
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داده ایــم. وقتــی به زندگی دوســتان 
خــدا نــگاه می کنیــد، می بینیــد 
عمــل  اســت؛  عمــل  تمامــش 
ــت.  ــت و رهب ــا رغب ــگ ب هماهن
اســت. ایــن  صــدق  نشــانه ی 

خداونــد  بــه  وقتــی  لــذا 
ــت و  ــو رغب ــن از ت ــد: م می گویی
رهبــت اولیائــت را می خواهــم، 
می گوییــد  داریــد  ضمــن  در 
ــن اهــل عمــل شــوم؛ چــون در  م
ــد،  ــه ش ــه گفت ــی ک ــن زمینه های ای
ادعایــش را داریــم، امــا عملــش را 
ــرح  ــید در ش ــوم س ــم. مرح نداری
ــه  ــن نکت ــه ای ــجادیه ب ــه س صحیف
ــه  توجــه داده اســت؛ یعنــی هــم ب
ــا  ــت اولی ــت و رهب ــت رغب کیفی
ــه ای  ــه رتب ــه در چ ــه داده ک توج
اســت؛ هــم بــه ایــن نشــان صــدق. 
رهبــت  و  رغبــت  می گویــد 
ــت. ــل اس ــارن عم ــدا مق ــّی خ ول

گاهــی کســانی را می بینیــم کــه 
ــز را دوســت  ــان چی ــد ف می گوین

ــان  ــان، گفته ش ــا عملش ــم، ام داری
نشــانه ی  نمی کنــد.  تصدیــق  را 
اشــتیاق ایــن اســت کــه در میــدان 
ــن  ــًا م ــیم. مث ــر باش ــل حاض عم
بگویــم عاشــق کربــا هســتم، ولی 
حاضــر نباشــم یــک کیلومتــر هــم 
پیــاده راه بــروم. بهانــه بیــاورم پایم 
ــد،  ــرم درد می کن ــد، کم درد می کن
ایــن  از  و  گرفتــارم  خســته ام، 
ــم.  ــا می آوری ــه ماه ــی ک بهانه های
ــد  ــری را می بینی ــه دیگ ــال آنک ح
ــی رود.  ــودش م ــام وج ــا تم ــه ب ک
یــک دســتش عصــا اســت یــا یــک 
پــا نــدارد یــا پایــش برهنــه اســت؛ 
ــی رود.  ــده م ــور ش ــر ط ــی ه ول
را  کربــا  می گویــم  هــم  مــن 
دوســت دارم، او هــم می گویــد 
نشــانه ی  خــب،  دارم.  دوســت 
ــت  ــوم اس ــت؟ معل ــدق چیس ص
مــن دروغ می گویــم یــا کمتــر 
ــم و معلــوم اســت  راســت می گوی
او دارد راســت می گویــد. حــاال 
چنانچــه بــه جایــی برســد کــه اگر 
ــید،  ــد برس ــه آن مقص ــد ب بخواهی
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بایــد جانتــان را بدهیــد. بــاز یــک 
یــک  و  می شــوند  کمتــر  عــده 
ــان را  ــتند جانش ــر هس ــده حاض ع
بدهنــد. در تاریــخ بوده انــد کســانی 
کــه دســت دادنــد، پــا دادنــد، 
ــی جانشــان  ــد و حت ســامتی دادن
ــد. ــا برون ــه کرب ــا ب ــد ت را دادن

ــل اســت. آنچــه  ــار عم ــس، معی پ
ــرد،  ــش می ب ــت و پی ــران اس پیش
عمــل اســت. قــرآن کریــم در ایــن 
ــد:  ــح می فرمای ــی صری ــه خیل زمین
ــُب  یّ ــُم الطَّ ِ ــُد الَْكل ــهِ یَْصَع »إِلَیْ
یَْرَفُعــُه؛]۳[  الِــُح  الصَّ َوالَْعَمــُل 
ســخنان پاکیــزه بــه ســوی او بــاال 
آن  بــه  شایســته  کار  و  مــی رود 
ــاک  ــاد پ ــد«. اعتق ــت می بخش رفع
ــود  ــال صع ــه ســوی خــدای متع ب
ــا چــه  ــی رود؛ ام ــاال م ــد و ب می کن
چیــزی آن را بــاال می بــرد؟ عمــل؛ 
ــاد هســت.  ــه زی ــه حــرف ک وگرن
متأســفانه امثــال مــن رو ســیاه، 
همــه اش اهــل حــرف هســتیم؛ 
هســتیم؟!  عمــل  اهــل  کجــا 

ــاد  ــح، اعتق ــل صال ــه عم ــال ک ح
حضــرت  آســتان  بــه  را  پــاک 
بــاال  تعالــی  و  تبــارک  حــق 
ــم. ــرد، از خــدا عمــل بخواهی می ب

 

چگونه با ولّی خدا هماهنگ 
شویم؟

ــان  ــده ف ــث ش ــزی باع ــه چی چ
ــان،  ــود؟ ایم ــدا ش ــّی خ ــرد، ول ف
ضمیمــه ی  بــه  ایمــان  منتهــا 
جهان بینــی  و  موحدانــه  عمــل 
وقتــی  دو  ایــن  توحیــدی. 
همدیگــر  دســت  در  دستشــان 
انســان  می شــود،  داده  قــرار 
ــرد. ــی بگی ــن اوج ــد چنی می توان

حــاال امــام )علیه الســام( اینجــا دارد 
ــی  ــق و جالب ــیار دقی ــر بس ــا تعبی ب
ــر  ــد اگ ــما می گوی ــن و ش ــه م ب
ــت  ــم از جه ــد، ه ــما می خواهی ش
نظــری،  عقــل  و  جهان بینــی 
و  عمــل  حــوزه  نظــر  از  هــم 
بگیریــد،  اوج  عملی تــان  عقــل 
بایــد ولــّی خــدا هــدف شــما 
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جاذبــه ی  محیــط  در  و  باشــد 
والیــت او ســیر کنیــد. این هــم 
اســت  جالبــی  بســیار  نکتــه ی 
ــت. ــده اس ــرح ش ــا مط ــه اینج ک

تمــام  انســان  اگــر 
زندگــی اش،  محیــط 
ارتبــاط  شــاخص گذاری هایش، 
عاطفــی  و قلبــی اش، نظــام ارزشــی 
ــام  ــا نظ ــی اش را ب ــبک زندگ و س
ــوع  ــی و ن ارزشــی و ســبک زندگ
ــدا  ــّی خ ــلوک ول ــیر و س ــگاه س ن
هماهنــگ ســازد، در آن صــراط 
حرکــت کنــد و در محیــط جاذبــه 
و مغناطیــس والیــت الهــی کــه 
متجلــی اســت در ولــّی خــدا، 
ســرعت  هــم  بگیــرد؛  قــرار 
ســیرش زیــاد می شــود و هــم 
ــه  ــود ک ــن می ش ــیرش تضمی مس
ــه  ــد؛ چراک ــرون نیفت ــن راه بی از ای
ــه ی  ــس هم ــت؛ پ ــاخص او اس ش
جهــات زندگی تــان را بــا ولــّی 
کنیــد.  هماهنــگ  کامــًا  خــدا 
ــت. ــه هس ــن جمل ــام ای ــن پی ای

ــگ  ــّی خــدا هماهن ــا ول ــه ب چگون
کنیــم؟ جملــه ی بعــدی پاســخ بــه 
ســؤال شــما اســت. وقتــی اعمــال 
ــن خــدا هماهنــگ  ــا دی خــود را ب
کنیــم؛ از مجموعــه ی اعتقــادی اش 
ــی اش  ــا حــوزه ی اخاق ــد ت بگیری
تــا بخــش عملــی اش. رضــای 
خــدای متعــال و َســَخط الهــی 
تبییــن  خــدا  دیــن  محیــط  در 
ــه ای  ــن مجموع ــت. دی ــده اس ش
خــدای  رضــای  کــه  اســت 
ــدای  ــه خ ــزی ک ــال و آن چی متع
آن  در  نیــز  نمی پســندد  متعــال 
ــر  ــی ام ــی شــده اســت. جای معرف
می کنــد و جایــی نهــی. باالتــر 
از آن حــوزه ی عقایــد اســت و 
بخــش میانــی کــه مجموعــه ی 
صفــات و رذایــل اخاقــی اســت. 
رفتــه،  هــم  روی  مــوارد  ایــن 
می دهــد. تشــکیل  را  دیــن  کل 

مؤمن، به تمام دین عمل می کند 

بعــدی  جملــه ی  در  حضــرت 
فِــي  اْســتَْعِمْلنِي  »َو  فرمودنــد: 
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ــُرُك َمَعــُه  َمْرَضاتـِـَك َعَمــًا َل أَتْ
ــٍد  ــَة أََح ـِـَك َمَخاَف ــیْئًا مِــْن دِین َش
مِــْن َخْلقِــَك«؛ یعنــی مــرا در 
ــه  ــت خــودت آن گون مســیر رضای
ــی  ــچ بخش ــه هی ــر ک ــه کار بگی ب
ــه  ــم. ب ــرک نکن ــو را ت ــن ت از دی
اعتقــاد  تــو  دیــن  تمــام  و  کل 
داشــته باشــم و درصــدد باشــم 
ــن  ــرای دی ــه ب ــزی را ک کل آن چی
ــم و  ــرا کن ــده، اج ــی ش ــو معرف ت
ــو  ــت ت ــه رضای ــرق ب ــن ط از ای
ــم. ــزی فروگــذار نکن برســم و چی

دیــن  از  بخشــی هایی  برخــی، 
بخش هــای  و  می گیرنــد  را 
دیگــرش را جــا می گذارنــد. خــدا 
ــک  ــه ی ــویم ک ــور ش ــد این ط نکن
قســمت دیــن را بگیریم و قســمت  
بگذاریــم. کنــار  را  دیگــرش 

 

رضایت دیگران را بر رضایت 
خداوند مقّدم نکنیم

برجســته  اینجــا  کــه  نکتــه ای 
مِــْن  أََحــٍد  »َمَخاَفــَة  شــده، 

ــی  ــی آنجای ــت؛ یعن ــَك« اس َخْلقِ
پــای خلــق خــدا وســط  کــه 
بنــدگان  از  بعضــی  می آیــد. 
زندگــی  در  جایگاهشــان  خــدا 
مــا بــه گونــه ای می شــود کــه 
ــیب خــوردن  ــرس آس ــا از ت ــا ی م
از ناحیــه آنهــا یــا از تــرس از 
دســت دادن نظــر و رضایــت آنهــا 
ــا  ــر پ ــن خــدا را زی بخشــی از دی
دقیق تــرش  تعبیــر  می گذاریــم. 
ــا  ــا مبت ــا اینج ــه م ــت ک ــن اس ای
و  شــده ایم  عملــی  شــرک  بــه 
ــی  ــا در زندگ ــدای م ــرادی، خ اف
فــان  اینکــه  بــرای  می شــوند. 
ــان  ــد، ف ــت نکن ــرا مام ــس م ک
ــم.  ــرک می کن ــی را ت ــه ی اله وظیف
زندگی مــان  در  تعــارف،   بــدون 
ــال  ــدای متع ــای خ ــی رض جاهای
بــه  چــون  نکردیــم؛  دنبــال  را 
ــان  ــا ف ــورد ی ــا برمی خ ــان آق ف
کــس ناراحــت می شــود یــا فــان 
ــردد. ــا برمی گ ــرش از م ــرد نظ ف

ــای  ــت رض ــم رفاق ــی در عال گاه
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رفیــق را بــر رضــا ی خــدای متعال 
ــاز اول  ــًا نم ــم. مث ــح داده ای ترجی
ــون  ــم، چ ــرک کرده ای ــت را ت وق
ــد  ــتیم و بای ــه را داش ــان جلس ف
می نشســتیم.  دوســتمان  کنــار 
ــد اول  ــدا زده، بای ــا را ص ــوال م م
وقــت نمــازم را بخوانــم؛ ولــی 
فــرد  فــان  بــه  اینکــه  بــرای 
از  را  متعــال  برنخــورد، خــدای 
ــا  ــم. ی ــت می کنی ــان ناراح خودم
ــرکت  ــس ش ــان مجل ــًا در ف مث
غیبــت  دارد  کــه  کرده ایــد 
می شــود یــا گنــاه می شــود یــا 
ــا  ــد، آنج ــاق می افت ــی اتف بی حیای
گیــر کــرده  و نشســته اید. چــرا 
بلنــد نمی شــوید؟ چــون خجالــت 
ــا  ــق ی ــه رفی ــون ب ــید؛ چ می کش
فامیــل یــا رئیــس شــما برمی خورد.

مِــْن  أََحــٍد  »َمَخاَفــَة  پــس 
ــرس از  ــرای ت ــی ب ــك« یعن َخْلقِ
بنــده ی خــدا، بخشــی از دیــن 
ــم.  ــرک کرده ای ــال را ت خــدای متع
را  مصداق هایــش  شــما  حــاال 

کنیــد.  پیــدا  زندگی تــان  در 
می فرمایــد:  حضــرت  اینجــا 
ــَك«.  ِ ــي َمْرَضات ِ ــتَْعِمْلنِي ف »َواْس
اســتفعال بــاب تأکیــد اســت؛ یعنی 
پــروردگارا، مــرا بــا تمــام وجــودم 
باطنــی ام،  و  ظاهــری  قــوای  و 
ــه  ــودت ب ــت خ ــیر رضای در مس
کار گیــر تــا کامــًا در خدمــت 
ــه ای در  ــرم. به گون ــرار بگی ــو ق ت
ــه  ــه ب ــم ک ــل کن ــو عم ــگاه ت پیش
ــم.  ــزم باش ــو ملت ــای ت ــام رض تم
حواســم فقــط بــه ایــن باشــد کــه 
ــی  ــم؛ یعن ــو را عمــل کن رضــای ت
دیــن تــو را اجــرا کنــم. »َل أَتـْـُرُك 
َمَعــُه َشــیْئًا مـِـْن دِینـِـَك«. کلمــه ی 
»دینــك« اینجــا تفســیر رضــا 
ــویم  ــه ش ــا متوج ــت. از کج هس
ــن کار مــورد رضــای خــدا  کــه ای
از طریــق  نیســت؟  یــا  هســت 
می شــویم  متوجــه  خــدا  دیــن 
کــه خــدا ایــن را می پســندند و 
ــام  ــا ام ــندد. اینج ــن را نمی پس ای
)علیه الســام( کلمــه ی دیــن را مــی آورد 

ــوم شــود نقشــه ی رضــا و  ــا معل ت
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ــدا اســت. ــن خ ــی، دی ــَخط اله َس

ــك«،  ــْن َخْلقِ ــٍد مِ ــَة أََح »َمَخاَف
یعنــی مــن بــه آن رتبــه از زیســت 
موحدانــه برســم کــه هیچ یــک 
ــت  ــط رغب ــو در محی ــدگان ت از بن
ــته  ــه نداش ــن مداخل ــت م و رهب
باشــند؛ یعنــی فقــط از تــو بترســم 
و حســاب ببــرم. از احدی نترســم. 
ــورد؛  ــورد، بربخ ــا برمی خ ــه آنه ب
تهدیــد  می کننــد،  تهدیــد  مــرا 
کننــد؛ اذیــت می کننــد، اذیــت 
ــد،  ــیب می زنن ــن آس ــه م ــد؛ ب کنن
بزننــد. در حالــی کــه مــن می دانــم 
ــر  ــو هســتم، دیگ ــا ت ــه ب ــی ک وقت
بــه  نمی توانــد  هیچ کســی 
ــم  ــیب ه ــد. آس ــیب بزن ــن آس م
ــت. ــری اس ــیبش ظاه ــد، آس بزن

ساحران فرعون و تقّدم رضایت 
خداوند بر رضایت خلق

ــتگاه  ــان ســاحران دس ــن از جری م
ــتم!  ــوت هس ــات و مبه ــون م فرع
چــه انقابــی درون آنهــا پیــدا شــد 

ــل فرعــون ایســتادند؟   ــه در مقاب ک
بــرای فرعــون کار می کردنــد، ولــی 
وقتــی پــرده کنــار رفــت و حقیقت 
ــخ  ــد، در پاس ــکار ش ــان آش برایش
ــِض  ــد: »َفاْق ــون گفتن ــد فرع تهدی
ــي  ــا تَْقِض ََّم ــاٍض إِن ــَت َق ْ ــا أَن َم
نْیـَـا؛]۴[ پــس هــر  َهــِذهِ الَْحیـَـاَة الدُّ
ــادر  ــی، ص ــه می توان ــی را ک حکم
ــی  ــن زندگ ــط در ای ــو فق ــن، ت ک
ــی«. هــر  ــی حکــم کن ــا می توان دنی
ــن.  ــد، بک ــتت برمی آی کاری از دس
ــان  ــه ج ــود ک ــن می ش آخــرش ای
ــر! کار  ــوب بگی ــری، خ ــا را بگی م
برنمی آیــد.  دســتت  از  دیگــری 
را  پاهایتــان  گفــت: دســت ها و 
بکــن!  گفتنــد:  می کنــم.  قطــع 
خیلــی عجیــب اســت. گفــت: 
شــما را بــه درخــت نخــل بــه 
و  دســت  و  می کشــم  صلیــب 
ــع  ــم قط ــاف ه ــر خ ــان را ب پایت
ــگار.  ــه ان ــگار ن ــا ان ــم.]۵[ ام می کن
ــا  َّ ــَر إِن ــد: »َل َضیْ ــاحران گفتن س
ــی  ــوَن؛]۶[ باک ــا ُمنَْقلِبُ ــی َربّنَ َ إِل
ســوی  بــه  روی  مــا  نیســت، 
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ــو  ــم«. ت ــود می آوری ــروردگار خ پ
ــا  ــه م ــرری ب ــچ ض ــی هی نمی توان
برســانی، مــا پیــش خــدا می رویــم 
نمی آیــد. پیــش  مشــکلی  و 

در تمام لحظات زندگی امتحان  
می شویم

راه رســیدن بــه والیــت اهلل تبــارک 
ــان  ــه انس ــت ک ــن اس ــی ای و تعال
ــل رضــای  ــال تحصی ــه دنب فقــط ب
بــه  می خواهــد  باشــد؛  الهــی 
برنخــورد.  یــا  کســی برخــورد 
ــن  ــی تمری ــد در زندگ ــن را بای ای
کنیــم؛ چــون دائــم در زندگــی 
پیــش می آیــد. هیــچ لحظــه ای 
نیســت کــه شــما از ایــن دوراهــی 
جــدا باشــید. دائــم داریــد تصمیــم 
ــا آن کنــم؟  می گیریــد ایــن کنــم ی
ــم؟  ــا نزن ــم ی ــرف را بزن ــن ح ای
بگویــم خــدا راضــی هســت، ولــی 
بــه فانــی برمی خــورد. اگــر نگویم 
خــدای متعــال را ناراضــی کــرده و 
فــان کــس را راضــی کــرده ام. 
ــه  ــا ب ــتر وقت ه ــما بیش ــن و ش م

خاطــر رضــای دیگــران، بخشــی از 
ــم. ــار می گذاری ــدا را کن ــن خ دی

ــَة  ــب »َمَخاَف ــن ترتی ــه ای ــس ب پ
ــم داده  ــَك« تعمی ــْن َخْلقِ ــٍد مِ أََح
شــد. یــک وقــت انســان از تهدیــد 
ــرف  ــًا از ط ــد، مث ــی می ترس کس
ــود؛  ــرری وارد ش ــن ض ــه م او ب
ــتی  ــا ریاس ــت ی ــدری هس آدم قل
دارد، می توانــد مــرا بــه زنــدان 
بینــدازد یــا بــه مــن ضربــه ای وارد 
کنــد. یــک وقــت این طــور اســت 
کــه انســان بــه کســی تعلــق خاطــر 
یــا رفاقتــی دارد کــه می ترســد 
ــَة  ــش به هــم بخــورد. »َمَخاَف رفاقت
أََحــٍد مـِـْن َخْلقـِـَك« هــم آن را در 
بــر می گیــرد و هــم ایــن را؛ فرقــی 
نمی کنــد. پــس مــا دائــم داریــم بــه 
ــب امتحــان می شــویم و  ــن ترتی ای
ــال  ــد متع ــواره از خداون ــد هم بای
بگیریــم. مــدد  کامــل  ولــّی  و 

امــام راهنمایــی کــرد و فرمــود 
بایــد خودتــان را بــا اولیــای خــدا 
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ــی  ــه ول ــد، ب ــه بداری ــل نگ متص
خــدا وصــل باشــید و از باطــن 
حجــت خــدا کمــک بگیریــد. 
ــان حواســتان  ــم در انتخاب هایت دائ
چــه  خــدا  دیــن  کــه  باشــد 
ــن  ــال همی ــط دنب ــد. فق می خواه
باشــید. دیــن خــدا در واقــع آینــه 
رضــای و ســخط خــدا اســت. 
خــدای متعــال چــه چیــزی را 
ــزی  ــه چی ــی دارد و چ ــت م دوس
ــه  را دوســت نمــی دارد. دیگــر بقی
ــن  ــد. ای ــم نباش ــًا مه ــت اص برای
مقــام بســیار باالیــی اســت. قــرآن 
ــاجد  ــدگان مس ــف آبادکنن در وص
إِلَّ  یَْخــَش  »َولَــْم  می فرمایــد: 
َ؛]۷[ جــز از خــدا نترســیده  اند«.  اللَّ
ــود  ــه خ ــیم ک ــانی باش ــزء کس ج
را بــا رضــای الهــی، یعنــی بــا 
می کننــد،  هماهنــگ  اولیائــش 
ــا  ــورد ی ــه برمی خ ــه بقی ــال ب ح
نمی خــورد، برایمــان مهــم نباشــد.

ــَك«  ــْن َخْلقِ ــٍد مِ ــَة أََح »َمَخاَف
کلمــه  یــک  بــا  می تــوان  را 

توضیــح داد و آن »رودربایســتی« 
ــد. ــان باش ــم یادت ــن ه ــت. ای اس

پــس نکتــه ی اساســی و دقیــق 
ــه  ــن شــد ک ــا ای بحــث امشــب م
را  زندگی مــان  جهــات  تمــام 
ــم.  ــگ کنی ــدا هماهن ــّی خ ــا ول ب
ــگ  ــّی خــدا هماهن ــا ول ــه ب چگون
محــور  دو  در  می شــویم؟ 
رغبــت و رهبــت. در رغبــت و 
بــا  می توانیــم  رهبــت چگونــه 
ولــّی خــدا هماهنــگ شــویم؟ 
ــزام  ــدا و الت ــن خ ــت دی ــا رعای ب
بــه آن. بعــد هــم معلــوم شــد 
اســت. عمــل  معیــار  اینجــا 

ــم ســر دوراهــی  هســتیم و  ــا دائ م
بایــد تصمیــم بگیریــم. از دیــن 
خــدا الهــام بگیریــم و از ولــّی 
خــدا هــم کمــک و یــاری بگیریــم 
ــه  ــیر ب ــن مس ــه در ای ــرای اینک ب
ســامت عبــور کنیــم. حاصــل 
ــت  ــارت اس ــی ای عب ــن زندگ چنی
از اینکــه غــم و اندوه هــای عــادی 
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کــه در زندگــی مــردم زیــاد دیــده 
شــما  بــه  دســتش  می شــود، 
می گیریــد  ارتفاعــی  نمی رســد. 
کــه در آن ارتفــاع ایــن چیزهــا بــه 
شــما نمی رســد؛ چــون گفتیــم 
غــم و انــدوه انســان ناظــر بــر 
ــًا  ــت و کام ــئله هس ــن دو مس ای
بــه رغبت هــا، آرزوهــا، تــرس 
برمی گــردد. مــا  اجتناب هــای  و 

نعمت اربعین، شکر ویژه ای  
می طلبد

بــه همــه ی رفقایــی کــه بــه زیارت 
اربعیــن مشــّرف شــدند، خیرمقــدم 
از  می گویــم.  قبــول  زیــارت  و 
زیارت تــان خوشــبخت هســتیم. 
ــما  ــال از ش ــدای متع ــاءاهلل خ ان ش
ــی  ــد و از همــه ی عزیزان ــول کن قب
کــه در ایــن ســفر الهــی و آســمانی 
ــرد  ــد، بپذی ــدا کرده ان ــور پی حض
و بــرای خــودش خالــص کنــد 
ــتان  ــه ی دوس ــرای هم ــورش ب و ن
بمانــد.  )علیه الســام(  حســین  امــام 
ــا داده  ــه آنه ــه ب ــی ک ــون نعمت چ

بزرگــی  بســیار  نعمــت  شــده، 
اســت، انســان بایــد در ایــن فکــر 
ــت  ــن نعم ــه ای ــه چگون ــد ک باش
ــت  ــد. نعم ــکر کن ــظ و ش را حف
می خواهــد. مراقبــت  بــزرگ، 

زائر حسینی به مقام »مصلح  
برگزیده« می رسد

بــه جنابعالــی فرشــته ی مــوکل 
ــن  ــروع ک ــرو از اول ش ــت: ب گف
ــی  ــر.]۸[ کس ــر بگی ــل از س و عم
ــید و  ــی رس ــای معل ــه کرب ــه ب ک
ــرار گرفــت  در محوطــه ی حــرم ق
ـ البتــه گاهــی بــه خاطــر ازدحــام 
آن  همــه ی  ولــی  نمی شــود، 
ــود  ــوب می ش ــرم محس ــه ح منطق
ـ خــدای متعــال او را از مصلحیــن 
دیگــر  حــاال  می دهــد.  قــرار 
داریــد.  اصاح گــری  وظیفــه ی 
ــک  ــت. در ی ــب اس ــی عجی خیل
ــه  ــانی ک ــه کس ــت ک ــت اس روای
ــی  ــر قدم ــا ه ــد، ب ــاده می رون پی
ــان  ــش و درجاتش ــان کاه سیئاتش
افزایــش پیــدا می کنــد تــا بــه 
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ــیدند،  ــی رس ــند. وقت ــر می رس حائ
می شــود.  اســتقبال  آنهــا  از 
هســت،  آنجــا  کــه  فرشــته ای 
عــاوه بــر بشــارت بــه پاکــی 
بشــارت  آنهــا  بــه  و طهــارت، 
ــن  ــما از مصلحی ــه ش ــد ک می ده
هســتید.]۹[ تعبیــر خیلــی عجیبــی 
اســت؛ یعنــی شــما از ایــن بــه بعد 
دیگــر مســئولیت پیــدا کردیــد، 
بایــد خانــواده و جامعــه و محیــط 
پیرامونتــان را اصــاح کنیــد. اصــًا 
بایــد بــه فکــر اصــاح جهــان 
باشــید. کســی بــا حســین )علیه الســام( 
بخواهــد انــس بگیریــد، نگرشــش 
ــد  ــد بروی ــی. بای ــود اصاح می ش
باشــید.  اصــاح  فکــر  بــه  و 
ــده؛  ــو را برگزی ــال ت ــدای متع خ
لــذا نعمــت خیلــی بزرگــی اســت.

دوســتانی کــه مشــّرف شــدند، 
ــزرگ  ــت ب ــن نعم ــدر ای ــی ق خیل
و  باشــند  شــاکر  بداننــد،  را 
خداونــد  کننــد.  نگهــداری اش 
بــه عزیزانــی کــه توفیــق پیــدا 

آن  شــوند،  مشــّرف  نکردنــد 
زائریــن  دعاهــای  و  زیارت هــا 
کنــد  کرامــت  َکَرمــش  از  را 
هــم  عزیــزان  آن  ان شــاءاهلل  و 
مشــّرف شــوند؛ حــاال چــه در 
اربعیــن، چــه در غیــر اربعیــن.

 

زائران اربعین، مدیون شهدای 
مدافع حرم هستند

وقتــی محاســبه می کنیــد، می بینیــد 
زیــارت اربعیــن، از برکت شــهدای 
مدافــع حــرم همچنــان برقــرار 
ــن  ــین ای ــا حس ــک ی ــت. لبی هس
ــی، صــدای  ــد میلیون ــت چن جمعی
ــنیده  ــه دارد ش ــت ک ــهدا اس آن ش
ــت و  ــا آن مظلومی ــه ب ــود ک می ش
در آن ســختی ها، پایه گــذار ایــن 
ــع  ــهدای مداف ــدند. ش ــم ش مراس
ــن  ــد و ای ــه بودن ــر نرفت ــرم اگ ح
ــا  ــد، ب محیــط را امــن نکــرده بودن
وجــود داعشــی ها، چــه کســی 
ــان  ــرود؟ زندگی ش ــت ب می توانس
سامتی شــان  گذاشــتند،  را 
را  بچه هایشــان  گذاشــتند،  را 
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را  خانواده هایشــان  گذاشــتند، 
ــان  ــد، جانش ــد و رفتن ــا کردن ره
ــا  ــد ت ــتادگی کردن ــد و ایس را دادن
ایــن امنیــت فراهــم شــود و چنیــن 
گیــرد. شــکل  بزرگــی  اتفــاق 

خداونــد متعــال اربعیــن امســال را 
ــال های  ــتر از س ــکوه بیش ــه باش ک
دیگــر برگــزار شــد، اســباب عــزت 
مســلمانان،  اســام،  روزافــزون 
جمهــوری اســامی و دوســتان 
سراســر  در  )علیه الســام(  اباعبــداهلل 
عالــم، و نیــز اســباب خفــت و 
خــواری و روســیاهی دشــمنان 
امــام حســین )علیه الســام( قــرار دهــد.

ــاالر  ــید و س ــق س ــه ح ــدا را ب خ
از  می دهیــم  قســم  شــهیدان 
جانــب مــا بهتریــن ســام ها و 
ــه ارواح  ــا را ب ــا و پاداش ه درود ه
ــام  ــان و ام ــهدای عزیزم ــر ش مطه
ــد.  ــل بگردان ــأنمان واص عظیم الش
درجــات  بــه  لحظه به لحظــه 
آنهــا بیفزایــد. مــا را از شفاعتشــان 

ــه  ــا را در ادام ــد. م ــد نمای بهره من
کرامــت  قــدم  ثبــات   راهشــان 
ــه  ــهادت ب ــا ش ــا را ب ــد. م فرمای
ــز  ــع عزی ــازد. جم ــا ملحــق س آنه
حاضــر را بــه همه ی آرزوهایشــان، 
مخصوصــًا آنچــه که در ایــن دعای 
نورانــی خواندیــم، نائــل بگردانــد.
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