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برای شناخت پیامبر، بیش از 
این سرمایه گذاری کنیم

و  بــرادران  شــما  همــه ی  بــه 
پربرکــت  مــاه  عزیــز،  خواهــران 
ربیــع المولــود را تبریــک عــرض 
همــه ی  بــر  ان شــاءاهلل  می کنــم. 
عزیزتــان،  خانواده هــای  و  شــما 
ــل  ــتان اه ــه ی دوس ــتانتان و هم دوس
ــم و  ــه ی عال ــام( در هم ــت )علیهم الس بی
ــد.  ــارک باش ــان مب ــر عزیزم ــر رهب ب
مــاه خیلــی خوبــی اســت و فرصــت 
بســیار شــیرین و مغتنمــی اســت، 
هــم بــرای ارتقــای معرفــت مــا 
نســبت بــه پیامبــر اعظــم )صلی اهلل علیه و آلــه( 
ــبت  ــا نس ــت م ــش محب ــم افزای و ه
بــه آن بزرگــوار. قبــًا در ایــن زمینــه 
ــی  ــبت یادآوری های ــه مناس ــی ب گاه
ــت  ــته ام. هیچ وق ــان داش ــه عزیزانم ب
ــد  ــوع نبای ــن موض ــر ای ــد ب از تأکی
ــش از  ــی بی ــا خیل ــود. م ــت ش غفل

ــان  ــر عزیزم ــت پیامب ــا الزم اس اینه
ــا  ــش از اینه ــی بی ــیم و خیل را بشناس
الزم اســت کــه بــا آن بزرگــوار رابطــه 
ــته  ــتی داش ــس و دوس ــی و ان رفاقت
ایــن زمینــه  باشــیم. متأســفانه در 
داریــم. غفلت هایــی  و  کوتاهی هــا 

معرفی چند کتاب ارزشمند برای  
شناخت پیامبر

ــی  ــع مطالعات ــر مناب ــدهلل از نظ الحم
بــرای آشــنایی بیشــتر بــا آن حضرت، 
وضــع خیلــی بهتــر از گذشــته  اســت. 
اگــر بخواهیــد از نظــر تاریخــی، 
معرفتــی، ســنت، روش و اخــاق 
حضــرت مطالعــه داشــته باشــید، 
بحمــداهلل منابــع خوبــی در دســترس 
اســت. بــرای همــه ی ســنین، عزیــزان 
ــی  ــای خوب ــیده و کاره ــت کش زحم
انجــام داده اند. همیشــه مناســبت دارد 
ــی  ــای معرفت ــن ارتق ــه ای ــرای اینک ب
قــدس  ســاحت  در  را  معنــوی  و 
نبــوی داشــته باشــیم؛ منتهــا مــاه 
ــزان  ــت. عزی ــش اس ــع االول ماه ربی
از ایــن فرصــت اســتفاده بکننــد.
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۱. الصحیح فی سیره النبی االعظم
یــادی بکنیــم از مرحــوم عامــه ســید 
ــراً  ــه اخی ــی ک ــی عامل ــر مرتض جعف
ــه  ــد. از جمل ــدا رفتن ــت خ ــه رحم ب
ایشــان،  خــوب  بســیار  کارهــای 
کتــاب بســیار مفصــل، مبســوط و 
ــی  ــح ف ــوان »الصحی ــا عن ــب ب جال
کــه  اســت  ســیره النبی االعظم« 
پیامبــر  زندگــی  تاریــخ  دربــاره ی 
اســت.  )صلی اهلل علیه و آلــه(  عظیم الشــأن 
ایــن کتــاب خوشــبختانه بــه فارســی 
حوصلــه  اســت.  شــده  ترجمــه 
کنیــد و آن را بخوانیــد کــه بــرای 
کســانی کــه بخواهنــد نــگاه تحقیقــی 
باشــند  داشــته  نبــوی  ســیره  بــه 
شناســایی  را  ســقیم  و  صحیــح  و 
ــه  ــت. ب ــب اس ــیار مناس ــد، بس کنن
ــد.  ــخ گفته ان ــبهات پاس ــی از ش بعض
ــارف  ــت دایره المع ــاب حال ــن کت ای
اگــر  اســت.  مبســوط  و  دارد 
نمی خواهیــد بــه همــه ی ایــن کتــاب 
مراجعــه کنیــد، فصل هایــی را کــه 
عاقه منــد هســتید، مطالعــه کنیــد.

۲. فروغ ابدیت
تاریــخ  دربــاره  می خواهیــد  اگــر 
ــه  ــر مطالع ــان مختصرت ــر عزیزم پیامب
ابدیــت«  »فــروغ  کتــاب  کنیــد، 
ــه  ــت ک ــی اس ــن کارهای ــزء بهتری ج
انجــام شــده و از منظــر تاریخــی 
همچنــان یــک کتــاب درجه یــک 
ــه  ــی ک ــرای آنهای ــت. ب ــر اس و فاخ
ایــن  اســت،  کمتــر  حوصله شــان 
ــوب و  ــن خ ــدی، مت ــاب دو جل کت
ــت اهلل  ــت. آی ــمندی اس ــیار ارزش بس
ســبحانی زحمــت کشــیده اند و در 
حقیقت توفیق نصیبشــان شــده اســت 
کــه ایــن کار خــوب را انجــام داده اند.

 
۳. سنن النبی

دربــاره  بخواهنــد  دوســتان  اگــر 
ــوار  ــی آن بزرگ ــیره اخاق روش و س
ــد، کار عامــه طباطبایــی  مطالعــه کنن
عنــوان  تحــت  )اعلی اهلل مقامه الشــریف( 

ــت.  ــتفاده اس ــل اس ــنن النبی« قاب »س
منتهــا مــن معمــوالً وقتــی ســنن النبی 
را بــه دوســتانی کــه می خواهنــد 
می کنــم،  معرفــی  کننــد،  مطالعــه 
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کــه  روشــی  می کنــم  عــرض 
حضــرت عامــه داشــتند، بیشــتر یک 
جــور تبویــب )باب بنــدی( ســیره 
ــان  ــر عزیزم ــی و زیســتی پیامب اخاق
ــه  ــت. البت ــل نیس ــی تحلی ــت، ول اس
کار بســیار خــوب و عالــی ای اســت؛ 
ــه  ــودش ک ــان خ ــًا در زم مخصوص
کتاب هــای ســیره کمتــر داشــتیم. 
بســیار خــوب  ازجملــه کارهــای 
اســت کــه دوســتان می تواننــد ببیننــد 
و اســتفاده کننــد؛ ولــی بــا توجــه بــه 
ــت. ــی نیس ــر تحلیل ــک اث ــه ی اینک

۴. سیاحت جمال
مــا کار مختصــری در ایــن زمینــه 
ــاری  ــتر گفت ــه بیش ــم ک ــام داده ای انج
بــوده اســت؛ ولــی مختصــری از 
هســت.  عزیــزان  دســترس  در  آن 
آن کار را نتوانســتیم تکمیــل کنیــم 
آرزوهایمــان  جــزء  همیشــه  و 
ــود.  ــل ش ــن کار تکمی ــه ای ــوده ک ب
ایــن  از  دارد  بدیعــی  کار روش  آن 
ــده  ــی گزی ــه خیل ــه ـ البت ــت ک جه
ــک  ــات ی ــه موضوع ــر ـ ب و مختص
ــت. ــده اس ــی ش ــگاه تحلیل ــدار ن مق

۵. سیری در سیره نبوی
ــه اش را داشــته  اگــر دوســتان حوصل
مطهــری  عامــه  کتــاب  باشــند، 
ســیره  در  »ســیری  )رضوان اهلل تعالی علیــه( 

نبــوی«، کار جمــع و جــوری اســت و 
رهیافــت خوبــی به ســیره نبــوی دارد.

 

یک متن زیارتی مناسب برای 
ایام میالد

زیــارت از بعیــد کــه در مفاتیــح هــم 
ــرت  ــه والدت حض ــوط ب ــده، مرب آم
اســت. مــن دیــده ام خیلی هــا در 
ــکالی  ــد، اش ــهادت می خوانن ــام ش ای
نــدارد، زیــارت اســت؛ ولــی ورودش 
بــرای والدت آن بزرگــوار اســت. متن 
ــا ایــام  خیلــی عالــی ای دارد. چــون ب
میــاد مناســبت دارد، در ایــن ایــام به 
ــای  ــزء متن ه ــد. ج ــه کنی آن مراجع
ــاوی  ــه ح ــت ک ــل اس ــی مفص زیارت
نکته هــای معرفتــی بســیار بســیار 
عالــی دربــاره ی پیامبــر عزیزمــان 
اســت. کاش انســان فرصت پیــدا کند 
آن را شــرح دهــد کــه البتــه نیازمنــد 
ــت. ــی اس ــِی معرفت ــک کار تفصیل ی
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جالــب اســت کــه در ذیــل ایــن 
ــه  ــی ک ــه خاص ــارت، جنب ــن زی مت
پیامبــر  دربــاره ی  کریــم  قــرآن 
کــرده،  )صلی اهلل علیه و آلــه( مطــرح  اعظــم 
برجسته ســازی شــده و آن عبــارت 
در  انســان  کــه  اســت  ایــن  از 
عظیم الشــأن  پیامبــر  بــه  توســل 
ذیــل  را  خــودش  )صلی اهلل علیه و آلــه(، 

مغفــرت الهــی قــرار دهــد. ایــن 
مطلــْب خیلــی فوق العــاده اســت. 
ــما  ــت ش ــن جه ــن از ای ــن مت در ای
ــد. ــی می بینی ــتگی خاص ــک برجس ی

خــدای متعــال در قــرآن تصریــح 
َُّهــْم إِْذ َظَلُمــوا  کــرده اســت: »َولـَـْو أَن
ــتَْغَفُروا اهللَ  ــاُءوَك َفاْس ــُهْم َج أَنُْفَس
 َ ُســوُل لََوَجــُدوا اهللَّ َواْســتَْغَفَر لَُهُم الرَّ
ابـًـا َرِحیًمــا؛]۱[ و اگــر آنــان وقتــی  تَوَّ
ــد، پیــش  ــه خــود ســتم کــرده بودن ب
تــو می آمدنــد و از خــدا آمــرزش 
ــرای  ــز[ ب ــر ]نی ــتند و پیامب می خواس
می کــرد،  آمــرزش  طلــب  آنــان 
قطعــًا خــدا را توبه پذیــر مهربــان 
ــت  ــی اس ــه آیات ــد«. از جمل می یافتن
ــی  ــت وهاب ــا جماع ــث ب ــه در بح ک

بــه آن اســتدالل می کنیــم. خــدای 
ــه  ــانی ک ــر کس ــد اگ ــال می فرمای متع
ــوند،  ــان ش ــه خودش ــم ب ــار ظل گرفت
خدمــت تــو شــرفیاب شــوند و طلب 
اســتغفار کننــد، پیامبــر هــم بــرای آنها 
اســتغفار کنــد، از رحمــت و مغفــرت 
شــد. خواهنــد  بهره منــد  الهــی 

متــن  ایــن  آیــه کریمــه در  ایــن 
ــده  ــل داده ش ــوب تفصی ــی خ زیارت
اســت. اســتغفار پروپیمانــی آنجــا 
می شــود  داده  آمــوزش  و  هســت 
و  کلمــات  چــه  بــا  انســان  کــه 
ــم  ــر اعظ ــر پیامب ــری در محض تعابی
و  خطاهــا  بابــت  )صلی اهلل علیه و آلــه(، 

اشــتباهات و کــم و کاســتی هایش 
ــد. ــال عذرخواهــی کن از خــدای متع

بهــره  و  کننــد  مراجعــه  دوســتان 
ایــام  ایــن  در  مخصوصــًا  ببرنــد؛ 
ــت. ــی اس ــی خوب ــت خیل ــه فرص ک

خواســتم یــادآوری کــرده باشــم کــه 
بایــد عــذر تقصیــر بــه پیشــگاه پیامبر 
اکــرم )صلی اهلل علیه و آلــه( ببریــم؛ چنان کــه 
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آن آقــا کتــاب »عــذر تقصیــر بــه 
پیشــگاه محمــد و قــرآن« را نوشــت. 
شــناخت  و  ارتباطــات  جهــت  از 
حضــرت، خیلــی کــم و کاســتی 
داریــم و بابــت آن، شــرمنده هســتیم.

دو نکته ی مهم در سیره نبوی 

ــان  ــر عزیزم ــی پیامب ــیره اخاق در س
ویــژه ای  برجســتگی  نکتــه  دو 
ــت؛  ــب هس ــی مطال ــه خیل دارد. البت
برجســتگی  دارای  نکتــه  دو  امــا 
یکــی  اســت.  فوق العــاده ای 
و  بردبــاری  از  اســت  عبــارت 
اســت. خلــق  حســن  دیگــری 

۱. بردباری
در مــورد بردبــاری، پیامبــر عزیزمــان 
فرمودنــد: »بُعِثــُت لِلِحلــم َمرَکزاً؛]۲[ 
مــن بــه عنــوان مرکــز بردبــاری 
برانگیختــه شــدم«. یــا در جملــه 
ــَم  ــُت ِلُتَِمّ ــد: »بُعِثْ ــری فرمودن دیگ
ــرای  ــن ب ــَاِق؛]۳[ م ــکارَِم الْْخ َم
ــاق  ــکارم اخ ــاندن م ــال رس ــه کم ب
جملــه ی  ایــن  شــده ام«.  مبعــوث 

ــب  ــت. جال ــاده ای اس ــی فوق الع خیل
اســت کــه تقریبــًا بــا همیــن آهنــگ، 
ــرت  ــاوت، حض ــی  تف ــا کم ــه ب البت
ــد و  ــرح کردن ــم را مط ــئله ی حل مس
ــزاً«.  ــم َمرَک ــُت للحل ــد: »بُعِث فرمودن
ــاری را  ــه ی بردب ــد هم ــر بخواهی اگ
بــا ابعــاد گوناگونــش مشــاهده کنیــد، 
ــن  ــًا م ــت و اساس ــع اس ــن جم در م
بــر چنیــن محــوری مبعــوث شــده ام.

ــه  ــن آی ــل ای ــرت ذی ــارِی حض بردب
می گیــرد:  قــرار  قرآنــی  زیبــای 
ــٍم؛]۴[ و  ــٍق َعِظی ــی ُخُل ــَك لََعَل َّ »َوإِن
راســتی کــه تــو را خویی واال اســت«. 
در فهرســت موضوعــات اخاقــی، 
حلــم جایــگاه ویــژه ای دارد و خیلــی 
ــت  ــون در صیان ــت؛ چ ــته اس برجس
ــه  ــده اســت و ب از اخــاق، کمک  کنن
انســان ظرفیــت می دهــد بــرای اینکــه 
دشــواری های معاشــرتی را تحمــل 
ــواج اســت  ــل ام ــد. مشــکات مث کن
ــه  ــت ک ــاحلی اس ــد س ــم مانن و حل
انســان در آنجــا بــه آرامــش می رســد. 
حلــم، مــا را از حالــت انفعــال در 
ــارج  ــی خ ــای پیرامون ــر طوفان ه براب
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می ســازد و حفــظ می کنــد. چیــز 
عجیبــی اســت. در ارتبــاط بــا کســانی 
ــا  ــد، کیمی ــی دارن ــمت تربیت ــه ِس ک
اســت. اگــر خــدای متعــال بــه کســی 
پــدر حلیــم و مــادر حلیــم روزی 
ــه او  ــی ب ــیار بزرگ ــت بس ــد، نعم کن
داده اســت. اصــًا حلــم خــودش 
مخصوصــًا  هســت؛  تربیت کننــده 
در فراینــد تربیتــی بچه هــا. بــرای 
مصلحیــن،  و  علمــا  معلم هــا، 
بردبــاری  ویژگــی،  ضروری تریــن 
ــچ  ــه هی ــت ک ــت اس ــت. در روای اس
ــم و  ــِی اجتمــاع عل ــه زیبای جمعــی ب
ــنگ و  ــدر قش ــد. چق ــم نمی رس حل
دلنشــین اســت کــه علــم و حلــم کنار 
ــاده  ــًا فوق الع ــد. واقع ــرار گیرن هــم ق
اســت؛ به ویــژه کــه کاربــری دارد.

ــه  ــانی ک ــان و کس ــا، مربی ــرای علم ب
ــد،  ــه دارن ــی در جامع ــش اصاح نق
ــه  ــت ک ــزار اس ــن اب ــم اصلی تری حل
ــه لحــاظ شــخصیتی ممکــن اســت  ب
ــا  ــر ب ــند. مدی ــته باش ــار داش در اختی
ــی  ــی رود. گاه ــش م ــم کارش پی حل
ســعه  بــه  می شــود  تعبیــر  آن  از 

یَاَســةِ  الرِّ »آلَــُة  صــدر.  گفته انــد: 
ــْدرِ؛]۵[ وســیله ریاســت،  ــَعُة الصَّ َس
بســیار(  تحمــل  )و  صــدر  ســعه 
اســت«. واقعــًا همین طــور اســت.

در اخــاق نبــوی و ســیره نبــوی 
اســت.  حلــم  اول،  قــدر  ســتاره 
به قــدری  و  می درخشــد  خیلــی 
اهمیــت دارد کــه خــود حضــرت 
ــزاً«.  ــم َمرَک ــُت لِلِحل ــد: »بُعِث فرمودن
از ایــن جهــت از شــخصیت شــخص 
ــم  ــتضائه کنی ــت اس ــم خلق اول عال
و صفــت حلــم را کســب کنیــم.

۲. حسن خلق
نکتــه ی دوم حســن خلــق اســت. 
ویتریــن  یعنــی  خلــق  حســن 
باشــد.  دلپذیــر  شــما  شــخصیت 
ایــن مــورد نیــز در محــور معاشــرت 
اســت. در تعریــف حســن خلــق 
یعنــی  خلــق  حــس  فرموده انــد: 
شــخص هــم آلــف باشــد و هــم 
شــخصیتش  هــم  یعنــی  مألــوف؛ 
ــران  ــا دیگ ــه ب ــد ک ــه ای باش به گون
انــس بگیــرد، خــودش انگیزه منــد 
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ــران، و  ــا دیگ ــس ب ــرای ان ــد ب باش
ــد  ــه ای باش ــخصیتش به گون ــم ش ه
ــه  ــند ک ــد باش ــران عاقه من ــه دیگ ک
ــی  ــن کس ــد. چنی ــس بگیرن ــا او ان ب
اینکــه  بــه  می شــود  موصــوف 
ــًا  ــت. عمدت ــق اس ــن خل دارای حس
هــم بــه خوش زبانــی برمی گــردد. 
البتــه خوش چهــره بــودن، بشــاش 
از  نیــز  بــودن  دلگشــا  و  بــاز  و 
اســت. خلــق  حســن  مؤلفه هــای 

ــق  ــن خل ــن حس ــی بی ــبت عجیب نس
روایــات  اســت.  برقــرار  حلــم  و 
پیامبــر  از  عمدتــًا  خلــق  حســن 
ــده  ــل ش ــه( نق ــأن )صلی اهلل علیه و آل عظیم الش
و برخــی از آنهــا تکان دهنــده اســت. 
ــا  ــق را مســاوی ب ــی حســن خل گاه
ــب  ــی جال ــد. خیل ــرار دادن ــن ق دی
اســت آن روایــت مشــهورش کــه 
خیلــی جاهــا  را  ایــن  هــم  مــن 
ــه  ــی گفت ــه خیل ــا دارد ک ــم و ج گفت
ــان  ــر عزیزم ــخصی از پیامب ــود. ش ش
پرســید: دیــن چیســت؟ حضــرت 
طــرف  خلــق.  حســن  فرمودنــد: 
ــد از  ــه ی بع ــت دفع ــد، رف ــع نش قان

ــا  ــت: ی ــد و گف ــت آم ــمت راس س
رســول اهلل، دیــن چیســت؟ حضــرت 
فرمودنــد: حســن خلــق. مثــل اینکــه 
ــت  ــود، انتظــار داش ــده ب ــع نش قان
حضــرت بگویــد دیــن، نمــاز و روزه 
و حــج و زکات و جهــاد اســت. لــذا 
از ســمت چــپ آمــد و همــان را 
پرســید و همــان پاســخ را شــنید. بــاز 
ــت  ــت از پش ــب رف ــن ترتی ــه همی ب
ــاید جــواب  ــا ش ــرد ت ســر ســؤال ک
متفاوتــی بشــنود. حضــرت فرمودنــد: 
ــرت،  ــوی. حض ــی نش ــه عصبان اینک
مدیریــت خشــم را کــه همیــن حلــم 
ــد. ــرار دادن ــن ق ــادل دی ــد، مع باش

ــه نظــرم پاســخ چهارمــی  دقیقــًا  ب
مــورد نیــاز آن آقــا بــوده اســت؛ 
شــاید عصبانی مــزاج و پرخاشــگر 
نســخه  حضــرت  و  اســت  بــوده 
دادنــد. ایشــان  بــه  را  نهایــی 

 

تأثیر حسن خلق بر سایر اعمال

حســن خلــق کــم و کاســتی های 
انســان را پوشــش می دهــد. اگــر 
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ــته  ــق داش ــن الخل ــن حس ــک مؤم ی
از  کاســتی هایش  و  کــم  باشــد، 
حســن  بــا  روزه،  و  نمــاز  نظــر 
در  می شــود.  جبــران  خلــق 
»خداونــد  فرموده انــد:  روایتــی 
متعــال اجــر صائــم قائــم را بــه 
می دهــد«. خوش اخــاق  شــخص 
اســت؟! فوق العــاده  چقــدر   ]۶[

از آن طــرف یادتــان باشــد هیچ کــدام 
مــا  دیگــر  عبــادی  برنامه هــای  از 
جبــران  را  خلــق  حســن  کمبــود 
کــردم،  عــرض  اینکــه  نمی کنــد. 
ــق  ــل و دقی ــات مفص ــل مطالع حاص
اســت. چنانچــه رفقــا زحمت بکشــند 
و بحث هــای مــا راجع بــه حســن 
ــج  ــا حــدود پنجاه وپن ــق را ـ گوی خل
جلســه اســت ـ البتــه آن هــم ناتمــام 
ــه  ــود، ارائ ــل ش ــد تکمی ــت و بای اس
ابعــاد  می بیننــد  عزیــزان  کننــد، 
اســت  فوق العــاده  خیلــی  مســئله 
و چــه اهمیــت و جایگاهــی دارد.

ــاز و روزه  ــف نم ــق ضع ــن خل حس
ــا را  ــادی م ــای عب ــِر برنامه ه و دیگ

خیلــی  کفــاره  و  می کنــد  جبــران 
ــر  ــا اگ ــت؛ ام ــان اس ــان انس از گناه
ــم  ــق ک کســی در محــور حســن خل
و کاســتی داشــته باشــد، نمــاز و 
نمی کنــد. جبــران  را  آن  روزه اش 

خدمــت پیغمبــر اکــرم )صلی اهلل علیه و آلــه( 
ــد و  ــی وصــف کردن ــی را خیل خانم
ــد  ــاز می خوان ــدر نم ــان ق ــد ف  گفتن
آن  بعــد  و...  می گیــرد  روزه  و 
کســی کــه تعریــف می کــرد، گفــت: 
همه چیــزش تمــام هســت، فقــط 
یــک اشــکال کوچــک دارد، کســی از 
زبــان او در امــان نیســت و بــا زبانــش 
ــرت  ــد. حض ــران را آزار می ده دیگ
جــواب خیلــی تکان دهنــده ای دادنــد 
و فرمودنــد: »ال َخیْــَر فِیَهــا هِــَی مِْن 
أَْهــِل النَّــار«؛]۷[ در ایــن خانــم هیــچ 
خیــری نیســت، او اهــل جهنم اســت.

جلوه هــای دینــی بــا آنکــه ارزشــمند 
بداخاقــی  مشــکل  امــا  اســت، 
بداخاقــی  نمی کنــد.  جبــران  را 
ــراب و  ــر را خ ــال دیگ ــه ی اعم هم
ــاق،  ــاد اخ ــا فس ــد. ب ــد می کن فاس
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بــا  ولــی  می شــود.  فاســد  دیــن 
حســن خلــق ایــن امیــد هســت کــه 
اشــکاالت انســان بــه نحــوی برطرف 
شــود. ایــن مطلــب را یادتــان باشــد؛ 
اســت. فوق العــاده  خیلــی  زیــرا 

 

حسن خلق، نیاز ضروری 
جامعه ی امروز ایران

خلــق  حســن  از  شــما  الحمــدهلل 
بهره منــد هســتید، خــدای متعــال 
زیــادش کنــد. جامعــه ی مــا بــه 
محــور  در  مخصوصــًا  اخــاق، 
اجتماعــی خیلــی نیازمنــد اســت. 
ــه  ــی اســت ک ــه چیزهای ــن از جمل ای
بایــد خیلــی روی آن کار شــود. اگــر 
ــی  ــات اجتماع ــم در موضوع بخواهی
ــی  ــون وقت ــوازن داشــته باشــیم، اکن ت
ــاق را  ــه ی اخ ــد کف ــه بای ــت ک اس
در موضوعــات اجتماعــی و سیاســی 
ــان  ــم. الحمــدهلل وضعم ــش کنی تقویت
ــم  ــر ه ــاءاهلل بهت ــت، ان ش ــوب اس خ
اخاقــی  حــوزه  در  ولــی  شــود؛ 
یــک مقــدار تقویــت می خواهیــم؛ 
مخصوصــًا و به ویــژه و به ویــژه و 

ــن و  ــل تدی ــه اه ــانی ک ــژه کس به وی
مســجد هســتند و ایــن جهــات دینــی 
ــدا  ــا خ ــت و ب ــر اس ــا قوی ت در آنه
و پیغمبــر نســبت پیــدا می کننــد. 
طبیعــی اســت کــه از ایــن رهگــذر از 
آنهــا بیشــتر توقــع اســت. امــام صادق 
ــه یکــی از  ــح ب ــی صری )علیه الســام( خیل

یارانشــان فرمودنــد: عمــل بــد را هــر 
کــس انجــام دهــد، بــد اســت و از تو 
ــا«؛  ــَك منّ بدتــر و ناپســندتر؛ »لَمکان
چــون شــما بــا مــا نســبت داریــد.]۸[

ــد،  ــق بخواه ــن خل ــی حس ــر کس اگ
ــود  ــه خ ــل ب ــش توس ــن راه بهتری
پیغمبــر اســت. از رهگــذر توســل 
بــه پیغمبــر از خداونــد متعــال حســن 
ــای  ــایر جلوه ه ــاری و س ــق، بردب خل
ــه  ــد ک ــرت را بخواهی ــی حض اخاق
ــه  ــن مطالع ــده هســت. همی کمک کنن
ــت  ــرد و تقوی ــش می ب ــان را پی انس
ــاز در آن  ــت ن ــاد آن طلع ــد. ی می کن
اخاقــی،  فوق العــاده  جلوه هــای 
ــظ: ــول حاف ــه ق ــرد. ب اصــًا دل می ب
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حسنت به اتفاِق ماحت، جهان گرفت

آری به اتفاق، جهان می توان گرفت

جاهــا  خیلــی  گمانــم  بــه 
پیامبــر  اوصــاف  حافــظ، 
می دهــد:  شــرح  را  عزیزمــان 
می گویــد: کــه  آنجــا  جملــه  از 

وفــا  و  خلــق  و  حســن  بــه 
نرســد مــا  یــار  بــه  َکــس 

مروری کوتاه بر مباحث قبلی  
دعای پنجاه وچهارم

بررســی  پایانــی شــرح و  جلســه 
صحیفــه  پنجاه وچهــارم  دعــای 
ــای  ــن دع ــا، آخری ــن دع ــت. ای اس
ولــی  اســت؛  ســجادیه  صحیفــه 
ترتیــب دعاهــا  مــا طبــق  چــون 
ــای  ــاءاهلل دع ــم، ان ش ــه نمی کنی مباحث
دیگــری را انتخــاب می کنیــم و در 
ــم. ــه آن می پردازی جلســات بعــدی ب

عنــوان دعــا ایــن اســت: »َو کان 
ــی  ِ ــام ف ــه  الس ــه علی ِ ــن دعائ مِ
رســیدیم  الُْهُمــوم «.  اْستِکشــاِف 
ایــن قســمت کــه حضــرت  بــه 
ــی  ــِذهِ حاَجت ــمَّ ه ــد: »اَللَُّه فرمودن
َفَاْعِظــْم فیهــا َرْغبَتــی، َو اَْظهِــْر 
فیهــا  َولَقِّنّــی  ُعــْذری،  فیهــا 
ــدی«. ــا َجَس ــاِف فیه ــی، َو ع ت ُحجَّ

در تعبیــر »هــِذهِ حاَجتــی«، ایــن 
حاجــت چــه بــود؟ در جمــات 
ــال  ــدای متع ــرت از خ ــی، حض قبل
چنیــن درخواســتی کــرده بودنــد: 
ــاَدَة  ــَك، َو عِب ــَن لَ ــْوَف الْعابِدی »َخ
لیَن  الْخاِشــعیَن لـَـَك، َو یَقیــَن الُْمتََوکِّ
َل الُْمْؤمِنیــَن َعَلیَْك«. َعَلیْــَك َو تَــَوکُّ

ــْل  ــمَّ اْجَع ــد: »اَللَُّه بعــد هــم فرمودن
ــةِ  ــَل َرْغبَ ــئََلتی مِثْ ــی َمْس ــی ف َرْغبَت
اَْولِیآئـِـَك فــی َمســآئِلِهِْم، َو َرْهبَتــی 
ــةِ اَْولِیآئـِـَك«. ســپس ایــن  ــَل َرْهبَ مِثْ
ــد:  ــی را فرمودن ــیار عال ــه ی بس جمل
َمْرضاتِــَك  فــی  »َواْســتَْعِمْلنی 
ــْن  ــیْئًا مِ ــُه َش ــُرُك َمَع ــًا ال اَتْ َعَم
دینـِـَك َمخاَفــَة اََحــٍد مـِـْن َخْلقـِـَك«.
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ــمَّ  ــد: »اَللَُّه ــرت می فرمای ــاال حض ح
ــن  ــت م ــی«، درخواس ــِذهِ حاَجت ه
ــا  ــْم فیه ــت: »َفَاْعِظ ــن اس ــو ای از ت
َرْغبَتــی«، رغبــت و تمنــا و شــوق مرا 
نســبت بــه حاجتــی کــه اینجــا مطرح 
ــر  ــْم«، تعبی ــن. »اَْعِظ ــاد ک ــردم، زی ک
بســیار محکمــی  اســت. »اَْعِظــْم فیهــا 
ــی«، رغبــت مــرا بــه اینکــه بــه  َرْغبَت
رتبــه رهبــت و رغبــت اولیــا برســم، 
ــن  ــن در ای ــت م ــا. رغب ــاد بفرم زی
ــش چــه  ــام باشــد. جلوه های ــه ت زمین
ــد  ــن چن ــش همی ــت؟ جلوه های هس
جملــه ای اســت کــه مطــرح شــد؛ چه 
در مســئله ی خــوف، چــه در موضــوع 
ــن و  ــوع یقی ــه در موض ــادت، چ عب
چــه در موضــوع تــوکل. اینکه انســان 
کامــًا  زندگــی اش  برنامــه  واقعــًا 
ــه  ــزی ک ــا آن چی ــد ب ــگ باش هماهن
خــدای متعــال می پســندند و رضــای 
حضــرت حــق را تأمیــن می کنــد.

اینجــا توقــع باالتــری مطرح می شــود 
ــرا در  ــتَْعِمْلنی«، م ــد: »َواْس و می گوی
ــه ای  ــت خــودت به گون حــوزه رضای

ــن  ــه تأمی ــن ب ــه م ــر ک ــه کار بگی ب
ــم  ــته باش ــتغال داش ــو اش ــای ت رض
هیچ کــس  َســَخط  و  رضایــت  و 
ــًا  ــد. کام ــم نباش ــم مه ــری برای دیگ
ــط  ــه فق ــد ک ــن باش ــه ای ــم ب توجه
کنــم.  راضــی  خــودم  از  را  تــو 
گذشــته  در  مختصــری  توضیــح 
کردیــم. عــرض  زمینــه  ایــن  در 

هدف بزرگ، ضعف های انسان را  
آشکار می سازد

ــد و  ــر باش ــدر مقصــد بزرگ ت ــر ق ه
ــبت  ــان نس ــه هم ــر، ب ــدف عالی ت ه
کــم و کاســتی های انســان بیشــتر 
ــدف  ــد. ه ــان می ده ــودش را نش خ
ــیرتان در  ــه س ــت ک ــن اس ــما ای ش
مســیر اولیــا باشــد، دائمــًا می خواهیــد 
ــًة  »ُمْســتَنًَّة بُِســنَِن أَْولِیَائـِـَك و ُمَفارَِق
ــن  ــوید. مؤم ِــَك« ش ــاِق أَْعَدائ ِلَْخ
می خواهــد دائــم اخاقــش را بــه 
نزدیک تــر  خــدا  اولیــای  اخــاق 
ــی  ــی بزرگ ــدِف خیل ــن ه ــد. ای کن
اســت. خــوف مــا، شــوق مــا، رغبــت 
مــا، آرزوهــای مــا، رنــگ شــوق 
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کامــل  ولــّی  و رغبــت و رهبــت 
بــزرگ  هــدف  وقتــی  بگیــرد.  را 
می شــود، قاعــده ایــن اســت کــه 
کــم و کاســتی های اقــدام و عمــل مــا 
ــد.  ــان می ده ــودش را نش ــتر خ بیش
در مســیر هــدف، انســان بــه کمی هــا 
ــون  ــود؛ چ ــا می ش ــتی ها مبت و کاس
ــذا  ــت. ل ــزرگ اس ــی ب ــد خیل مقص
ــا  ــْر فیه ــد: »َو اَْظهِ ــا می فرمای اینج
ــم و کاســتی هایی  ــی ک ــْذری«. یعن ُع
ــن ســیر دارم، آشــکار  کــه مــن در ای
حضــرت  بپذیــر.  یعنــی  کــن؛ 
ــذری«  ــا ُع ــل فیه ــد: »َفتقبَ نفرمودن
فیهــا  »اَْظهِــْر  فرمودنــد:  بلکــه 
اســت  ایــن  لطیفــه اش  ُعــْذری«. 
کــه کار را بــه خودشــان منتســب 
ــرا  ــا، م ــد: خدای ــد و می گوین می کنن
عذرخــواه  خیلــی  زمینه هــا  آن  در 
ــم  ــدا کن ــی توجــه پی ــده؛ یعن ــرار ب ق
بــه اینکــه در مســیر دســتیابی بــه ایــن 
مقاصــد عالــی، کجاهــا کــم و کاســتی 
دارم. آنهــا را ببینــم و حالــت مــن 
ــو  ــی در پیشــگاه ت ــت عذرخواه حال
ــی ام را  ــن عذرخواه ــن ای ــد و م باش
ــا  ــم. منته ــو آشــکار کن در حضــور ت

توفیــق آشکارســازی عــذر را از چــه 
کســی می خواهــم؟ از خــدای متعــال.

خیلــی تعبیــر بلیغــی اســت. باغتــش 
فوق العــاده اســت. لــذا بعضــی از 
شــارحین اینجــا بــه ســختی  افتاده انــد 
و می خواهنــد طــوری مســئله را حــل 
ــت  ــان را زحم ــدر خودت ــد. این ق کنن
ُعــْذری«  فیهــا  »اَْظهِــْر  ندهیــد! 
خیلــی لطیف تــر و بلیغ تــر اســت 
از اینکــه بگوینــد: »فتقبــل فیهــا 
عــذری« کــه بعــد شــک کننــد پــس 
البــد ایــن معنــای دیگــری دارد و 
بعــد بخواهنــد آن معنــا را جفــت 
ــد. ــف بیفتن ــه تکّل ــد و ب و جــور کنن

چــرا گفتــه اَْظهـِـر؟ چــون اینجــا دارد 
بــه خــودش نســبت می دهــد تــا مــن 
بــه کــم و کاســتی هایم در ایــن مســیر 
ــم و در  ــدا کن ــه پی ــناخت و توج ش
ایــن توجــه، خــودم را در پیشــگاه تــو 
ــن ســرزنش  ــو ای ــم و ت ســرزنش کن
مــرا دربــاره خــودم بــه عنــوان عــذر 
بپذیــری. مــن  قصــور  و  تقصیــر 
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موارد مجاز و غیر مجاز اعتراف  
به تقصیر خود

انســان در پیشــگاه خــدای متعــال 
کاســتی هایش  و  کــم  بــه  بایــد 
خــود  باشــد.  داشــته  اعتــراف 
آشکارســازی  و  اعتــراف  ایــن 
متعــال،  خــدای  و  خــودش  بیــن 
موضوعیــت دارد. البتــه دربــاره خلــق 
ــت دارد؛  ــی موضوعی ــم در جاهای ه
آنجایــی کــه بــه حقــوق آنهــا مربــوط 
می شــود. مــا کــم و کاســتی هایی 
ربطــی  دیگــران  بــه  کــه  داریــم 
ــال  ــدای متع ــا و خ ــن م ــدارد، بی ن
اســت. آنجــا بنــا نیســت کــه آن 
ــه  ــا ب اشــکاالت را آشــکار ســازیم ی
زبــان بیاوریــم. شــبیه آن چیــزی کــه 
ــت  ــده هس ــیحیت تحریف ش در مس
و  می رونــد  کشــیش  پیــش  کــه 
اعتــراف می کننــد. مــن چنــد بــار بــه 
ــب  ــه ام! جال ــراف رفت اتاقک هــای اعت
داشــته اند  توجهاتــی  کــه  اســت 
کــه کشــیش های کنونــی ندارنــد. 
ــوط  ــم، مرب ــا دیده ای ــه م ــزی ک چی
بــه کلیســاهای خیلــی قدیمــی  اســت. 

اتاقــک ماننــدی اســت و پــرده ای 
دارد. پشــت آن پــرده، پــدر یــا همــان 
کشــیش ایســتاده اســت. شــخص 
می گویــد مــن فــان کار را کــردم 
اعتــراف  بــه  می کنــد  شــروع  و 
ــان  ــه اعترافات ت ــد از اینک ــردن. بع ک
ــی  ــد خیل ــم می گوی ــد، او ه را کردی
خــب، گذشــت کردیــم. و مســئله 
ــه  ــد ب ــال می کنن ــود! خی ــام می ش تم
همیــن آســانی مســئله حــل و فصــل 
بــه  اعتقادشــان  آنهــا  می شــود. 
شــفاعت خیلــی باالتــر از مــا هســت. 
او  و  می گویــد  او  همین طــوری 
ــول  ــال قب ــم از طــرف خــدای متع ه
ماجــرا حــل و فصــل  و  می کنــد 
می شــود. البتــه اکنــون دیگــر پــرده ای 
ــدر،  ــود پ ــش خ ــدارد و پی ــود ن وج
بی پــرده شــروع بــه اعتــراف می کننــد. 
ــه  قدیمی ترهایشــان توجــه داشــتند ب
اینکــه نبایــد چهــره فــرد دیــده شــود؛ 
ــود. ــورد می ش ــخصیتش خ ــون ش چ

ــدای  ــان و خ ــود انس ــن خ ــه بی آنچ
متعــال اســت، اظهــارش موضوعیــت 
ــه کــم و  ــب ب ــرا انســان مرت دارد؛ زی
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ــد.  ــدا می کن ــه پی ــتی هایش توج کاس
ــه کــم و کاســتی ها،  ــراف ب خــود اعت
ــزء آداب  ــه و ج ــی از ادب توب بخش
توبــه اســت. روش آن را در دعاهــای 
اولیــای الهــی می بینیــد. در همیــن 
صحیفــه کلماتــی را می بینیــد کــه 
ــکند. حضــرت  ــر انســان را می ش کم
ــد.  ــنگینی دارن ــیار س ــای بس تعبیره
حضــرت  کمیــل،  دعــای  در  یــا 
بــه گناهــان آشــکار و پنهــان، بــا 
می کننــد. اعتــراف  کلــی  تعابیــر 

ــا و خــدای  ــان آنچــه بیــن م پــس بی
ــت  ــت، موضوعی ــته اس ــال گذش متع
ــن  ــق، در ای ــا و خل ــن م ــا بی دارد. ام
ــه  ــت ک ــوع اس ــان ممن ــش انس بخ
پیــش ایــن و آن بــرود و عیب هــا 
و خطاهــا و گناهانــش را بگویــد. 
مقــام  از  غیــر  کــه  جایــی  تنهــا 
در  هســتیم،  مجــاز  عذرخواهــی 
ــًا انســان  ــام مشــورت اســت. مث مق
ــده  ــودش از عه ــه خ ــی دارد ک ابتای
ــش  ــد. پی ــش برنمی آی ــل و فصل ح
ــًا از  ــه واقع ــی رود ک ــی م مرشــد امین
ــی  ــی و تقوای ــی و  اخاق ــر علم نظ

او  بــا  باشــد.  داشــته  را  اهلیتــش 
مقــام  اینجــا  می کنــد.  مشــورت 
عذرخواهــی نیســت، مقــام مشــورت 
ــه حــق و  ــه ب ــی ک ــا آنجای اســت. ام
ــی  ــدی و تفریط ــران تع ــوق دیگ حق
داریــم، از مــواردی اســت کــه اظهــار، 
ــن  ــفانه در ای ــت دارد. متأس موضوعی
ــان  ــدار در فرهنگم ــک مق ــش ی بخ
اشــکاالتی داریــم کــه بایــد همدیگــر 
ــواردی  ــه م ــم. از جمل ــک کنی را کم
بایــد تقویــت شــود. اســت کــه 

 

مسئوالن، عیب های خود را به 
مردم بگویند

ــز اگــر بعضــی  در حــوزه  سیاســی نی
دارنــد،  کوتاهی هــای  مســئوالن  از 
بــه مــردم بگوینــد و عذرخواهــی 
کننــد. البتــه هســت، ولــی خیلــی کــم 
ــت  ــی اس ــز خوب ــًا چی ــت. اتفاق هس
ــار  ــد و اظه ــگ شــود؛ بیاین ــه فرهن ک
ــودش  ــذر خ ــار ع ــن اظه ــد. ای کنن
اســت. پیش برنــده  و  ســازنده 
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درخواست حجت قوی از 
خداوند

ــْر  ــارت »اَْظهِ ــس از عب ــرت پ حض
ــی  نّ ــد: »َولَقِّ ــْذری« فرمودن ــا ُع فیه
زمینه هایــی  در  تــی«.  ُحجَّ فیهــا 
کــه حاجــت  دارم، بایــد مبانــی ام 
ــال  ــن دنب ــرای همی ــد. ب ــم باش محک
ــال  ــدای متع ــوف از خ ــوکل و خ ت
هســتم و ایــن مــوارد را بایــد در 
ــش  ــم و ارتقائ ــتحکم کن ــودم مس خ
حجــت  زمینه هــا  ایــن  در  دهــم. 
ــی«  نّ ــن: »َولَقِّ ــن ک ــن تلقی ــه م ــرا ب م
مــرا  حجــت  »اَلْهِْمنــی«؛  یعنــی 
کــن. تلقیــن  و  الهــام  مــن  بــه 

 پــس، هــم از جهــت شــناختی و 
ــد؛  ــم باش ــن محک ــل م ــری، دالی فک
ــم  ــتی هایم را بشناس ــم و کاس ــم ک ه
و جرئــت اظهــارش را در پیشــگاه 
ــد  ــر الزم ش ــم و اگ ــته باش ــو داش ت
و مربــوط بــه خلــق بــود، آنجــا 
ــن  ــم. در ای ــذر بخواه ــم ع ــم بتوان ه
زمینه هــا بــه مــن کمــک کــن و رغبت 
ــیار  ــور بس ــن ام ــه ای ــبت ب ــرا نس م
مهــم و بــزرگ، عظیــم قــرار بــده تــا 

ــای  ــن هدف ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
باشــم. مشــتاق  عمیقــًا  بــزرگ 

 

تأثیر بدن سالم در دستیابی به 
قرب الهی

در فــراز بعــدی حضــرت می فرماینــد: 
»وعــاِف فیهــا َجَســدی«. بــدن مــرا 
هــم در مســیر دســتیابی بــه حاجتــی 
ــت  ــو هس ــرب ت ــه ق ــه دارم ـ ک ک
ــه  ــردن ب ــدا ک ــباهت پی ــق ش از طری
ــا  ــت ب ــت و رهب ــو در رغب ــای ت اولی
ــن  ــوکل و یقی ــوف و ت ــداق خ مص
بــدار. ســامت  بــه  ـ  عبــادت  و 

ــامت  ــئله ی س ــود مس ــوم می ش معل
اســت.  مهــم  بســیار  جســمانی 
ــد  ــه ی جس ــا از کلم ــرت اینج حض
معنایــش  کــه  می کننــد  اســتفاده 
اســت.  و واضــح  آشــکار  خیلــی 
بــدن و  بخواهیــم دربــاره ی  اگــر 
ــه ی  ــم، از کلم ــخن بگویی ــم س جس
چــون  می کنیــم؛  اســتفاده  جســد 
ــادش  ــواره و ابع ــت و ق ــًا عینی کام
می ســازد. مجســم  ذهــن  در  را 
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انســان بــا ســامت بدنــش می توانــد 
ــد.  ــم برس ــای مه ــن حاجت ه ــه ای ب
بگوینــد  می خواهنــد  حضــرت 
مواظــب ایــن مرکــب هــم بــاش 
ایــن را هــم از خــدای متعــال  و 
بخواهیــد. پــس پیــام ایــن فــراز 
ــرادران  ــران و ب ــه ی خواه ــرای هم ب
ایــن اســت کــه بــرای ســامت 
ســلوک  جهــت  جســمانی تان 
ــه  ــتیابی ب ــوی و دس ــی و معن اخاق
قــرب خــدای متعــال، اصالــت قائــل 
شــوید و بــه آن اهمیــت بدهیــد.

ــدا  ــا پی ــش ســامت ارتق ــروزه دان ام
ــه آن  ــل ب ــفانه عم ــی متأس ــرده، ول ک
ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــًا کاه کام

 

دعا با عمل، معنا پیدا می کند

ــا  ــان دع ــه زب ــه ب ــزی را ک ــر چی ه
می خواهیــم،  متعــال  خــدای  از 
در حقیقــت بــه خودمــان یــادآور 
ــدر  ــه چق ــه در آن زمین ــویم ک می ش
اســت.  بــزرگ  مــا  مســئولیت 
ــی  ــگ قرآن ــا در فرهن ــت دع هیچ وق

)علیهم الســام(  بیــت  اهــل  فرهنــگ  و 
جایگزیــن عمــل نیســت؛ بلکــه مبنــا، 
عمــل  تکمیل کننــده ی  و  پیشــران 
اســت. در فرهنــگ اســامی دعــا 
ــر عمــل می چرخــد  همیشــه دور و ب
ــد  ــل و بع ــع العم ــل، م ــل العم و قب
از  قبــل  دعــا  دارد.  قــرار  العمــل 
عمــل، همــراه عمــل و بعــد از عمــل 
ــان  ــت. یادت ــل اس ــا عم ــد ب و متح
باشــد کــه مــا اصــًا دعــا ی فــارغ از 
عمــل نداریــم. لــذا وقتــی می گوییــم: 
ــی  ــی« مقدمات ــا َرْغبَت ــْم فیه »َفَاْعِظ
برویــم.  دنبالــش  بایــد  کــه  دارد 
عنایــت  بــه  متکــی  کامــًا  البتــه 
ــداد ظاهــری  الهــی، کمــک الهــی، ام
ــتیم و  ــق هس ــرت ح ــِی حض و باطن
او تکیه گاهمــان هســت؛ امــا بایــد 
دنبــال عمــل هــم برویــم. وقتــی 
ــود،  ــه می ش ــا ضمیم ــه دع ــل ب عم
می کنــد؛  پیــدا  توحیــدی  آهنــگ 
ــم،  ــه انجــام می دهی ــرا در کاری ک زی
نمی کنیــم. تکیــه  خودمــان  بــه 

شــاید نقــش اصلــی دعــا در زندگــی 
ــه  ــه ب ــد ک ــن باش ــن ای ــان مؤم انس
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توحیــدی  رنــگ  مؤمــن  زندگــی 
می زنــد؛ چــون در هــر کاری کــه 
وارد می شــود، بــه فقــر خــودش 
اینکــه لحظه به لحظــه و آن بــه آن  و 
نیازمنــد کمــک خــدای متعــال اســت، 
توجــه دارد. دعــا چنیــن نقشــی دارد؛ 
ــم دارد. ــری ه ــای دیگ ــه نقش ه البت

ــان در  ــه دستش ــل همیش ــا و عم دع
دســت همدیگــر اســت و هیچ وقــت 
از هــم جــدا نیســتند. متأســفانه یکــی 
زیســت  در  کــه  رهزن هایــی  از 
ــک  ــم، تفکی ــان داری ــه خودم مؤمنان
بیــن دعــا و عمــل اســت. ایــن یــک 
بنابرایــن  اســت.  غلــط  برداشــت 
فیهــا  »عــاِف  می گوییــم:  وقتــی 
َجَســدی«، ضمنــًا داریــد بــه خودتــان 
ــامت  ــه ی س ــد برنام ــد بای می گویی
جســمانی و عافیــت جســمانی داشــته 
باشــید. عافیــت یــک مقدار ســطحش 
اگــر  اســت.  ســامت  از  باالتــر 
ــد، ورزش  ــی می خواه ــت غذای مراقب
می خواهــد،  تحــرک  می خواهــد، 
می خواهــد،  طبیــب  بــه  مراجعــه 
مشــورت می خواهــد، هــر کاری الزم 

اســت، انجــام دهیــد تــا ایــن امانتــی 
کــه خــدای متعــال بــه جنابعالــی داده 
اســت، یکصــد ســال برایتــان بمانــد!

 

آیت اهلل مهدوی کنی، مرد اخالق 
و عمل

مهــدوی  آیــت اهلل  مرحــوم  خــدا 
خیلــی  کنــد.  رحمــت  را  کنــی 
خوش اخــاق بــود. اگــر بــه مــن کــه 
ــد  ــودم، بگوین ــوس ب ــان مأن ــا ایش ب
ــی  ــدوی کن ــای مه ــارز آق ــت ب صف
ــق.  ــن خل ــم حس ــود، می گوی ــه ب چ
آن  بــا  بــود.  بســیار شــیرینی  آدم 
ــی، وجــود  ــه سیاســی و مدیریت تجرب
نازنینشــان از حــس خلــق باالیــی 
حوزه هــای  در  بــود.  بهره منــد 
ــای  ــدر ج ــی، چق ــی و اجتماع سیاس
ــعه  ــت! س ــی اس ــان خال ــال ایش امث
صــدر داشــت و بردبــار، خــوش 
خلــق و عاقــل بــود. خــدا رحمتشــان 
کنــد. چنــد هفتــه پیــش ســالروز 
رحلــت ایشــان بــود. کتاب ایشــان در 
ــد  ــه دو جل ــی ک ــاق عمل ــورد اخ م
هســت، کتــاب خیلــی خوبــی اســت. 
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انصافــًا قابــل اســتفاده و شســته و 
رفتــه اســت. مــا از همــان اوایــل 
ــا  ــن بحث ه ــی از همی ــی بخش جوان
ــن  ــم. چنی ــای درس ایشــان بودی را پ
ــد. ــا دارن ــردن م ــه گ ــم ب ــی ه حق

و  جالــب  کلمــات  ایشــان 
شــوخی هایی داشــتند کــه گاهــی 
جلســات جــدی را هــم این طــور 
ــان  ــا ایش ــر ب ــد. اگ ــیرین می کردن ش
ــگ  ــب دل تن ــد، مرت ــس می گرفتی ان
ــد  می شــدید و دوســت داشــتید بروی
ایشــان را ببینیــد. وقتــی کنارشــان 
می نشســتید، غــم از دلتــان می رفــت. 
یــک بار بــه ایشــان گفتــم: می خواهیم 
بگیریــم؛  نکوداشــت  بــرای شــما 
جماعت هــای  امــام  جــزء  چــون 
پیشکوســت بوده ایــد و در تهــران 
مســجد داشــته اید. ایشــان گفــت: 
آقــای فانــی، مــن قصــد مــردن 
نکوداشــت  کســی  بــرای  نــدارم! 
ــت.  ــص اس ــی مرخ ــد، یعن می گیرن
رفقــا  ایشــان  رحلــت  از  بعــد 
برایشــان جلســه نکوداشــت گرفتنــد.

متعــال  خــدای  از  اینکــه  غــرض 
بخواهیــد کــه بدنتــان یــک قــرن 
ــن  ــه ای ــد. البت ــما کار بکن ــرای ش ب
ــش  ــًا اهل ــن اص ــه م ــی دارد ک آداب
ــید.  ــش باش ــما اهل ــی ش ــتم؛ ول نیس
ــده خــودش اهــل عمــل  وقتــی گوین
نباشــد، ســخنش در شــنونده تأثیــری 
نــدارد. آقــا فدایشــان بشــوم، راجع بــه 
می گفتنــد:  آقایــان  بــه  خطبه هــا 
آقایــان، خطبه هایتــان را کوتــاه کنیــد. 
ــت  ــن صحب ــت ای ــوم نیس ــه معل البت
مــن در شــما اثــر کنــد، چــون خــودم 
اهــل عمــل نیســتم! البتــه ایــن از 
قبــًا  اســت.  ایشــان  بزرگــواری 
ــد کــه مــن  ــد و  فرمودن توضیــح  دادن
ــم،  ــه می خوان ــار خطب ــک ب ــالی ی س
ــم؛  ــذا یــک مقــدار مفصــل می خوان ل
بخوانیــد. کوتــاه  شــما ها  ولــی 

در ایــن مــورد نیــز مــن خــودم 
ــیدن  ــتم. رس ــل نیس ــل عم ــًا اه واقع
ــاز دارد.  ــزی نی ــه برنامه ری ــدن ب ــه ب ب
ــورد،  ــزی بخ ــر چی ــد ه آدم نمی توان
باشــد.  درســت  بایــد  خوابــش 
ــا  ــه ت ــد ک ــل جدی ــِی نس بیدارخواب
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دیروقــت بیــدار هســتند، عمــر را 
ــراب  ــدن را خ ــد و ب ــش می ده کاه
می کنــد. ســاعت اســتراحت بــدن 
را خــدای متعــال تعریــف کــرده 
اســت. مــا همه چیــز را بــه هــم 
درســت  مــا  تغذیــه  ریخته ایــم. 
نیســت و اصــًا تحــرک نداریــم.

ــت:  ــیرین اس ــی ش ــا خیل ــان دع پای
ــٌة...«  ــُه ثَِق ــَح لَ ــْن اَْصبَ ــمَّ َم »اَللَُّه
دو ســه تــا نکتــه و یــک جملــه 
ــان دارد  ــر عزیزم ــه پیامب ــم راجع ب ه
کــه بــرای جلســه آینــده بمانــد. بــاز 
مــا بــرای یــک مجلــس دیگــر و 
ــر  ــه محض ــی ب ــرض ارادت جمع ع
پیامبــر عزیزمــان بهانــه ای داریــم.

بــه  می دهیــم  َقَســمت  خداونــدا، 
ایــن  آل محمــد،  و  حــق محمــد 
ــروز در  ــه ام ــی ک ــر آمریکای ــرگ ب م
سراســر کشــور گفتــه شــد، ایــن 
خواســته ی ملــت ایــران و خواســته ی 
ــم را  ــوم عال ــای مظل ــه ی ملت ه هم
بــه معنــای اتــم کلمــه محقــق بفرمــا. 
موانــع ظهــور امــام زمانمــان را مرتفع 

بگــردان. قلــب مقــدس حضــرت 
توفیــق  بفرمــا.  راضــی  مــا  از  را 
ــدی  ــق و بهره من ــل حســن خل تحصی
ــت  ــا کرام ــه م ــراوان را ب ــم ف از حل
صحیفــه  ایــن  در  آنچــه  بفرمــا. 
نوریــه عرشــیه از دعاهــا و تمناهــای 
حضــرت ســجاد )علیه الســام( هســت، 
مخصوصــًا آنچــه کــه از ایــن دعــای 
خواندیــم،  امشــب  پنجاه وچهــار 
دربــاره ی همــه ی مــا مســتجاب بفرما. 
رهبــر عالی قــدر مــا در کنــف حمایت 
ولــی ات حفــظ بفرمــا. مــا و جامعــه ی 
ــان  ــود نازنینش ــناس وج ــا را قدرش م
قــرار بــده. ارواح مطهــر شــهدا و 
ــهدای  ــأن، ش ــل عظیم الش ــام راح ام
عزیــزی  شــهدای  و  تیــر  هفــت 
تابناکشــان  کــه در کنــار مضجــع 
بفرمــا. راضــی  مــا  از  هســتیم، 
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