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ــٌة أْو  ــُه ثَِق ــَح لَ ــْن أْصبَ ــمَّ َم »اللَُّه
ــُت َو  ــْد أْصبَْح ــُرَک، َفَق ــاٌء َغیْ َرَج
أنـْـَت ثَِقتـِـی َو َرَجائـِـی فـِـی اْلُُمــورِ 
َِّهــا، َفاْقــِض لـِـی بَِخیْرَِهــا َعاقِبـَـًة،  ُکل
ِت الْفِتَــِن  نِــی مِــْن َمَضــاَّ َو نَِجّ
ــَن«. اِحِمی ــَم الرَّ ــا أْرَح ــَک یَ ِ بَِرْحَمت

ــال  ــامل ح ــال ش ــدای متع ــف خ لط
ــای  ــن دع ــد و پنجاه وچهارمی ــا ش م
مبارکــه صحیفــه ســجادیه را کــه 
ــن دعــای  ــب، آخری ــه حســب ترتی ب
صحیفــه نورانــی اســت، مــورد مباحثه 
قــرار دادیــم و مضامیــن ایــن دعــای 
نورانــی را ترجمــه و گــزارش کردیم. 
امشــب بــه نوعــی اختتامیــه بحــث ما 
ــارم  ــای پنجاه وچه ــا دع ــاط ب در ارتب
ــی  ــال توفیق ــدای متع ــا خ ــت ت اس
ایــن  از  دیگــری  دعــای  دهــد، 
ــم و  ــی را بررســی کنی ــه نوران صحیف
در محضــرش باشــیم و فیــض ببریــم.

پایانــی  قســمت  اینکــه  از  قبــل 
بــه  جملــه  چنــد  بخوانــم،  را 
بحــث  جمع بنــدی  عنــوان 
خدمــت عزیــزان تقدیــم می کنــم.

جمعبندیدعایپنجاهوچهارم 

موضــوع بحــث راجع بــه هــّم و غــم 
اســت. در ایــن دعــا امــام )علیه الســام( هّم 
و غــم را بهانــه ای بــرای گفتگــوی بــا 
ــی از او  ــال و کمک خواه خــدای متع
می کننــد. در ایــن دعــای نورانــی 
می افتــد. اصلــی  اتفــاق  چنــد 

 
۱. غم و اندوه، جزء طبیعت 

زندگی دنیوی است
مطلــب اول اینکــه همــوم و غمــوم که 
جمــع هــّم و غــم اســت، چــه آنچــه 
ــی  ــی آنجای ــینی دارد، یعن ــه پیش جنب
کــه انســان بــرای اتفاقــی کــه در 
ــده می خواهــد رخ دهــد، ذهنــش  آین
ــا  ــاط ب ــر می شــود، چــه در ارتب درگی
ــن  ــاده و او را غمگی ــاق افت آنچــه اتف
کــرده، همــه ی ایــن امــور جــزء 
طبــع زندگــی این جهانــی اســت. 
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۲. از غم ها فرصت بسازیم
نکتــه دوم اینکــه هــّم و غــم یــا 
قابــل  یــا  نیســت  آن چــاره ای  از 
چاره اندیشــی اســت. آن بخشــی کــه 
از آن چــاره ای نیســت، انســان بایــد از 
ــه خــدای متعــال پناهنــده شــود  آن ب
ــه او  ــه ب ــد ک ــک بخواه و از او کم
صبــر دهــد تــا آنچــه بــه آن گرفتــار 
ــی  ــر ایمان ــت، او را از نظ ــده اس ش
ــد؛ بلکــه از مشــکاتی  ــف نکن تضعی
کــه پیــش آمــده و گرفتگــی روحــی 
ــاق  ــش اتف ــه برای ــی ک ــض روان و قب
ــذا  ــازد. ل ــت بس ــک فرص ــاده، ی افت
صبــر  متعــال  خــدای  از  انســان 
می خواهــد. ایــن صبــر محصــول 
ــه  ــت ک ــدی اس ــرش توحی ــک نگ ی
بــه انســان کمــک می کنــد بــا اعتمــاد 
ــر  ــوکل ب ــا ت ــال و ب ــدای متع ــه خ ب
ــراز  حضــرت حــق از مشــکات و ف
ــد. ــور کن ــی عب ــیب های زندگ و نش

 
۳. با دعا می توان مقدرات را 

تغییر داد
نکتــه ســوم، بعضــی از چیزهایــی 
در  غــم  و  هــّم  عنــوان  بــه  کــه 
ــل  ــت، دالی ــرح هس ــا مط ــی م زندگ

انســان  کــه  دارد  پشــت صحنه ای 
علتــی  می کنــد،  بررســی  هرچــه 
ــود  ــوم می ش ــد. معل ــش نمی یاب برای
ــته  ــش نوش ــدرات برای ــور مق در مح
)علیه الســام( نظــر  شــده اســت. امــام 
ــه  ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــان ای مبارکش
وســیله دعــا می توانیــم حتــی بــه 
ــم و در  ــم راه یابی ــت صحنه ه آن پش
ــت  ــه عنای ــز ب ــان نی ــاب مقدراتم کت
الهــی و بــه واســطه دعــا مداخله گری 
یــک  می شــود  هــم  ایــن  کنیــم. 
فصــل کــه انســان از طریــق دعــا 
ــد؛  ــایش بخواه ــودش گش ــرای خ ب
حتــی نســبت بــه آنچــه کــه در 
کتــاب مقــدرات نوشــته شــده اســت.

 
۴. گاهی غم ها نتیجه عملکرد 

خودمان است
ــّم  ــده ه ــه عم ــدی اینک ــب بع مطل
و غم هایــی کــه در زندگــی بــرای 
محصــول  می آیــد،  پیــش  انســان 
ــی  ــت. بخش ــان اس ــرد خودم عملک
کــه ناگزیــر اســت، خــارج از اختیــار 
ــه مناســبت طبــع ایــن  مــا اســت و ب
جهــان و زندگــی دنیــوی اســت. امــا 
ــوان  ــه عن ــه ب ــزی ک ــتِر آن چی بیش
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همــوم و غمــوم در زندگی ما هســت، 
محصــول عملکــرد خــود مــا اســت؛ 
ــته  ــه داش ــان توج ــه خودم ــاال چ ح
باشــیم و چــه توجــه نداشــته باشــیم. 
بــه تعبیــر قــرآن: »َوَمــا أََصبَُکــم مِّــن 
ــا َکَســبَْت أَیِْدیُکــْم؛]۱[  ــةٍ َفبَِم مُِّصیبَ
ــه  ــد، ب ــما رس ــه ش ــی ب ــر مصیبت ه
ــام  ــه انج ــت ک ــی اس ــر اعمال خاط
ــل  ــوارد راه ح ــن م ــد«. در ای داده ای
ــه یابی  ــان ریش ــه انس ــت ک ــن اس ای
کنــد کــه کجــا دلــی را شکســته، 
ــا در  ــرده ی ــر ک ــی را آزرده خاط کس
ــاال  ــه ح ــره زده  ک ــی گ ــی کس زندگ
ــت.  ــاده اس ــره افت ــی اش گ ــه زندگ ب
ــد و  ــتجو کن ــی و جس ــان بررس انس
ببینــد کجــای مســئله خــراب اســت.

مؤمــن همیشــه خــودش را متهــم 
ــش  ــکلی پی ــی مش ــذا وقت ــد؛ ل می کن
ــن و  ــه زمی ــای اینک ــه ج ــد، ب می آی
زمــان و فلــک و ملــک را مقصــر 
بدانــد، خــودش را مقصــر می دانــد و 
می گویــد خــود مــن حتمــًا یــا از عمد 
ــه  ــا، کاری انجــام داده ام ک ــا از خط ی
ــد. ــودم می آی ــر خ ــه س ــاال دارد ب ح

ــت.  ــته ای اس ــم به هم پیوس ــم، عال عال
نظــام، نظــام علــت و معلولــی اســت 
ــا یکــی  ــا گاهــی حتــی ب و اعمــال م
ــر می گــذارد.  دو واســطه در هــم تأثی
ــًا می توانســتیم از زندگــی کســی  مث
ــم.  ــی نکردی ــم، ول ــاز کنی ــی ب گره
حــاال نتیجــه اش این شــده کــه در کار 
ــش  ــاری پی ــره و گرفت ــن، گ ــود م خ
ــه مــا آمــوزش  آمــده اســت. آنچــه ب
از  اســت  عبــارت  می شــود،  داده 
اینکــه بــه خــدای متعــال پنــاه ببریــم 
و فرصــت را غنیمــت بشــماریم برای 
بــه  را  اینکــه وضعیــت خودمــان 
ــم و آن  ــی کنی ــق بررس ــورت دقی ص
ــم. ســپس آن  علــت را شناســایی کنی
را معالجــه  کنیــم؛ مثــًا اگــر از کســی 
بایــد عذرخواهــی کنیــم، دلــی را باید 
ــل  ــن قبی ــم، از ای ــت بیاوری ــه دس ب
بگیریــد تــا اینکــه اشــکالی را کــه در 
اخــاق و رفتــار و ســیره زندگی مــان 
کنیــم. اصــاح  را  آنهــا  هســت، 

۵. زاویه دید خود را اصاح کنیم
مســئله بعــدی اینکــه منشــأ بســیاری 
از غــم و اندوه هایــی کــه در زندگــی 
مــا پیــش می آیــد، زاویــه دیــد خطــا 
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و تصویــر غلــط مــا از نظامــات عالــم 
و زیســت در ایــن جهــان اســت. مــا 
ــا  ــم جابه ج ــا ه ــرع را ب ــل و ف اص
کرده ایــم. دلبســتگی هایی کــه بــه 
ــدا  ــی پی ــت دنیای ــن و پس ــور پایی ام
فــراز  می شــود  باعــث  کرده ایــم، 
بــه  دنیــا،  زندگــی  فرودهــای  و 
عنــوان انــدوه و غــم و گره هــای 
ذهنــی، خــودش را نشــان دهــد. 
را  حــل  راه  )علیه الســام(  امــام  اینجــا 
می داننــد؛  شــخصیتی  تصعیــد 
ــا  ــد ارتق ــما بای ــخصیت ش ــی ش یعن
ــه  ــر ب ــن اگ ــان مؤم ــد. انس ــدا کن پی
ــافلین  ــش در اســفل س ضــرورت پای
ــی  ــد در اعل ــی ســرش بای اســت، ول
علییــن باشــد. از نظــر روحــی و 
افــق شــخصیتی بایــد نگاهــش نــگاه 
جهان بینــی  بــر  مبتنــی  و  عرشــی 
توحیــدی باشــد. مــا ناچاریــم در ایــن 
ــود:  ــرآن فرم ــم. ق ــی کنی ــا زندگ دنی
ــافِلِیَن؛]۲[  ــَفَل َس ــاُه أَْس ــمَّ َرَدْدن »ثُ
ســپس او را بــه پســت ترین ]مراتــب [ 
ــا  ــا را اینج ــم«. م ــتی بازگردانیدی پس
پایین تریــِن  در  گذاشــته اند؛ 
ــا  ــرای اینج ــه ب ــا ک ــا م ــا؛ ام پایین ه
ــی  ــا گذرگاه ــده ایم. اینج ــق نش خل

آن  از  چنــد صباحــی  کــه  اســت 
ــرد؛ مقصــد جــای  ــم ک ــور خواهی عب
دیگــری اســت. اگــر کســی مقصــد را 
اشــتباه گرفــت و راه را اشــتباه رفــت، 
می شــود  باعــث  اشــتباهش  ایــن 
ــکل و  ــاری و مش ــور گرفت ــد ج ص
غــم و انــدوه و مســئله برایــش پیــش 
ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــد. راه حل بیای
ــام  ــد و نظ ــح کن ــش را تصحی نگاه
حاکــم بــر ایــن جهــان و محیــط 
ــن  ــه ای ــد. ب ــی اش را بشناس پیرامون
دنیــا بــه انــدازه دنیــا نــگاه کنــد و بــه 
انــدازه دنیــا از آن توقع داشــته باشــد. 
بدانــد دنیــا گــذرا، تمام شــدنی و 
ــش  ــت. دل و جان ــت رفتنی اس ازدس
را بــه حقیقــت وجــودی خــودش 
ــه  ــه عالمــی کــه دارد ب ــد؛ ب گــره بزن
ایــن  او حرکــت می کنــد.  ســوی 
ــوی: ــول مول ــه ق قاعــده اش اســت. ب

ما از آنجا و از اینجا نیستیم
ما ز بی جاییم و بی جا می رویم

خوانده ای انا الیه راجعون
تا بدانی که کجاها می رویم
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ــتباه  ــم اش ــا ه ــا را ب ــر کســی اینه اگ
ــا و  ــه آواری از غم ه ــد ک ــد، بدان کن
اندوه هــا، جــان او را در بــر می گیــرد 
ــن  ــه ای ــود. ب ــلط می ش ــر او مس و ب
ــزد. ترتیــب آرامــش او را بهــم می ری

شرطانجاممأموریتاصلیمان 
دردنیا

اگــر کســی آرامشــش بهــم ریخــت، 
ــن  ــی را در ای ــد آن کار اصل نمی توان
ــا  ــن دنی ــا در ای ــد. م ــا انجــام ده دنی
ــت  ــم آن مأموری ــه شــرطی می توانی ب
ــه  ــم آوردن توش ــه فراه ــی را ک اصل
ــم  ــام دهی ــت، انج ــت اس ــرای ابدی ب
بــه  را  این جهانی مــان  زیســت  و 
ــیم و  ــود ببخش ــوازن بهب ــورت مت ص
ــل  ــه تبدی ــات طیّب ــه حی ــط را ب محی
ســازیم، کــه آرامــش داشــته باشــیم و 
حالــت اطمینــان در مــا وجــود داشــته 
باشــد. اطمینــان در ایــن دنیــا حقیقتی 
اســت کــه بایــد از مــاورای ایــن دنیــا 
ــن  ــه ای ــود؛ وگرن ــان داده ش ــه انس ب
ــش نیســت. ــط آرام ــا اصــًا محی دنی

 

مؤمن،پایدردنیاوسردر
آسماندارد

ــن  ــال ای ــه لطــف خــدای متع ــر ب اگ
پیــدا  مــا  شــخصیت  در  اصــاح 
ــل  ــا متص ــأ اع ــه م ــود، و دل ب ش
شــود، بلکــه بــه تعبیــر زیباتــر، »إلــی 
الرفیــق االعلــی و مــع الرفیــق 
ــه خــدای  ــی« باشــد و دلــش ب االعل
متعــال متصــل شــود، در ایــن صورت 
ــر  ــد، دیگ ــا باش ــن دنی ــش در ای پای
ــن  ــه امیرالمؤمنی ــدارد. البت ــکالی ن اش
)علیه الســام( فرمودنــد: متقیــن در مراتــب 

ــه جایــی می رســند  ســیر خودشــان ب
ــا  ــر آنه ــه ب ــی ک ــود اجل ــر نب ــه اگ ک
ــا  ــات ب ــته شــده، از شــوق ماق نوش
حضــرت حــق و پــاداش الهــی، آنــی 
در ایــن دنیــا باقــی نمی ماندنــد و 
بــه  می رفتنــد.  و  می کشــیدند  پــر 
ایــن علــت حالــت بی قــراری در 
انســان های واصــل پیــدا می شــود. 
شــهادت  توفیــق  کــه  کســانی 
نصیبشــان شــد، نوعــًا همین طــور 
ــه  ــته اند ک ــًا نوش ــا فع ــد. منته بودن
باشــد. فــرش  روی  پایــش  بایــد 
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ــت  ــه پاهای ــته اند ک ــت نوش ــر برای اگ
روی فــرش باشــد، نبایــد دلــت هــم 
ــما  ــرای دل ش ــد؛ ب ــرش باش روی ف
نوشــته شــد کــه بایــد در عــرش 
ــای  ــد در ج ــزی بای ــر چی ــد. ه باش
خــودش باشــد. اگــر دل شــما کاهش 
پیــدا کــرد و فرشــی شــد، بــه همــوم 
ــر  ــا اگ ــود. ام ــا می ش ــوم مبت و غم
ــی  ــد، یعن ــی ش ــش عرش ــان دل انس
در مرتبــه خــودش مســتقر شــد، 
ــش  ــا دل ــت، ام ــرش اس ــش در ف پای
در عــرش اســت. حاصلــش ایــن 
اســت کــه بســیاری از چیزهایــی کــه 
ــر  ــد، دیگ ــران می کن ــران را نگ دیگ
او را نگــران نمی کنــد؛ بســیاری از 
ــاند،  ــران را می ترس ــه دیگ ــوری ک ام
کــه  چیزهایــی  نمی ترســاند؛  را  او 
او  می ســازد،  دلخــور  را  دیگــران 
را دلخــور نمی کنــد؛ امــوری کــه 
او را  دیگــران را دلســرد می کنــد، 
دســت  چــون  نمی کنــد؛  دلســرد 
نمی رســد،  او  بــه  چیزهــا  ایــن 
ــت. ــری اس ــای دیگ ــش ج ــرا دل زی

 

تبدیلفانیبهباقی،هنرانسان
مؤمن

دعــای  در  کــه  اصلــی  اتفــاق 
تصعیــد،  می افتــد،  پنجاه وچهــارم 
ــدی اســت؛  ــده توحی ــه قاع ــم ب آن ه
یــک پــرواز اســت، یــک اوج اســت، 
یــک رشــد اســت کــه حضــرت 
ــق  ــن اف ــد. ای ــان می ده ــا نش ــه م ب
ــا  ــان داد؟ آنج ــما نش ــه ش ــا ب را کج
الْعابِدیــَن  »َخــْوَف  گفتیــد:  کــه 
ــاَدَة الْخاِشــعیَن لَــَک، َو  لَــَک، َو عِب
َل  ــَوکُّ ــَک َو تَ لیــَن َعَلیْ یَقیــَن الُْمتََوکِّ
ــل در  ــن تبدی ــَک«. ای ــَن َعَلیْ الُْمْؤمِنی
وجــود انســان مؤمــن بــه برکــت 
وجــود  می افتــد.  اتفــاق  ایمانــش 
ــه نقطــه ای می رســد  ــن ب انســان مؤم
ــی  ــه باق ــی ب ــل فان ــرش تبدی ــه هن ک
زیســت  افــق  اصــًا  می شــود. 
مؤمنانــه افــق دیگــری اســت. مســئله، 
مســئله ی توحیــد اســت کــه بایــد این 
بخــش را انســان در خــودش تقویــت 
ــه  ــد ب ــرا می رس ــن ماج ــد. در ای کن
اینکــه از او کاری ســاخته نیســت. 
ــرت  ــت. حض ــن اس ــه دام ــت ب دس
بــا تعابیــر بســیار زیبــا و بیانــات 
دعــای  ایــن  در  روشــن  بســیار 
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ــد  ــوزش داده ان ــما آم ــه ش ــی، ب نوران
کــه چگونــه دســت بــه دامــن باشــید.

ــی دو  ــه یک ــم ک ــر ه ــش اخی در بخ
ــد:  ــم، فرمودن ــش خواندی ــه پی جلس
فــی  َرْغبَتــی  اْجَعــْل  »اَللَُّهــمَّ 
َمْســئََلتی مِثْــَل َرْغبَــةِ اَْولِیآئـِـَک فــی 
ــد  ــه خداون ــرت ب ــآئِلِهِْم«. حض َمس
عرضــه مــی دارد کــه مــن می خواهــم 
مثــل اولیــای تــو زندگــی کنــم، 
رغبــت و آرزوهــای مــن مثــل آرزوی 
دوســتان و اولیــای تــو شــود، رهبــت 
و تــرس مــن شــود از جنــس تــرس 
و رهبــت دوســتان و اولیــای تــو 
ــا  ــل آنه ــم مث ــن می خواه ــود. م ش
ــت.  ــی اس ــی عال ــم. خیل ــی کن زندگ
و  پــرواز  و  تصعیــد  همــان  ایــن 
ــت. ــد اس ــت بلن ــن و هم اوج گرفت

تفاوتزیستاولیایالهیبا 
افرادعادی

بــه ایــن ترتیــب، اگــر بخواهــم خیلی 
هشــتاددرصد  بگویــم،  محتاطانــه 
ــادی  ــراد ع ــرای اف ــه ب ــی ک چیزهای
اســباب غــم و انــدوه می شــود، از 

محیــط زیســت انســان مؤمــن خــارج 
می شــود. هیچ کــدامِ اینهــا اســباب 
رنــج و ناراحتــی و غــم و انــدوه 
نمی شــود.  مؤمــن  انســان  بــرای 
کنــد  تصــور  نمی توانــد  اصــًا 
ــت  ــدر ناراح ــرا این ق ــا چ ــه اینه ک
هســتند، اینهــا چــرا این قــدر بــه 
ســر و کلــه هــم می زننــد، چــرا 
و  ناجــور  را  همه چیــز  این قــدر 
نامناســب می بیننــد، چــرا این قــدر 
این قــدر  چــرا  هســتند،  گله منــد 
منفی بــاف هســتند، چــرا این قــدر 
قیمتــِی  و  لحظه هــای  فرصت هــا 
ــوزانند  ــور می س ــا را این ط ــن دنی ای
اصــًا  می دهنــد.  دســت  از  و 
زندگــی  مــدل  از  خــدا  دوســتان 
ــق  ــون اف ــد؛ چ ــب می کنن ــا تعج م
اســت. دیگــری  چیــز  دیدشــان 

دعــای  در  کــه  مســائلی  اهــم 
شــده،  مطــرح  پنجاه وچهــارم 
ــوم  ــی از هم ــه بخش ــت ک ــن اس ای
و غمــوم کــه البــد اســت، اینهــا 
را بــا صبــر و تــوکل پشــت ســر 
ــه معالجــه  ــم ک ــم. بخشــی ه بگذاری
ــاال  ــه ح ــم ک ــی کرده ای دارد و گناه
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ــد،  ــرمان می آی ــه س ــه اش دارد ب نتیج
آن  را هــم بــا اســتغفار و توبــه برطرف 
ــری  ــر بی تدبی ــر اث ــه ب ــم. چنانچ کنی
ــوءتدبیر بایــی بــه ســرمان  یــا س
آمــده، خودمــان را اصــاح کنیــم.

خداوند،تنهاپشتوانهوتکیهگاه 
مؤمن

ــدی  در اینجــا حضــرت یــک جمع بن
و  می دهنــد  ارائــه  لطیــف  بســیار 
ــَح  ــْن أَْصبَ ــمَّ َم ــد: »اللَُّه می فرماین
ــْد  ــُرَک، َفَق ــاٌء َغیْ ــٌة أَْو َرَج ــُه ثَِق لَ
ْــَت ثَِقتـِـی َو َرَجائـِـی  أَْصبَْحــُت َو أَن
ــن  ــدر ای ــا«. چق َِّه ــورِ ُکل ــی اْلُُم ِ ف
جملــه عجیــب و قشــنگ اســت! 
تعبیــر  نشــان دهنده ی  »أَْصبَــَح« 
ــان  ــی زندگی ش ــت، یعن ــت اس زیس
خیلی هــا  اســت.  این طــوری 
هــم  بــه  کــه  را  شــب  و  صبــح 
می بافنــد، اعتمــاد و امیدشــان بــه 
ــُت«  ــْد أَْصبَْح ــت. »َفَق ــو اس ــر ت غی
بــه قــول اهــل دقــت جــواب آن 
أَْصبَــَح«  »َمــْن  نیســت.  شــرط 
اینجــا جوابــش محــذوف اســت، 
ــُت  ــه »َفَلْس ــت ک ــن اس ــش ای جواب

ذلــک«، مــن این طــوری نیســتم. 
ــی  ــن چطــوری هســتم؟ یعن خــب م
ــْد  ــت؟ »َفَق ــه اس ــدا چگون ــّی خ ول
ـِـی  ِــی َو َرَجائ ــَت ثَِقت ْ ــُت َوأَن أَْصبَْح
َِّهــا«، فقــط تــو محــل  فـِـی اْلُُمــورِ ُکل
اعتمــاد مــن و مرکــز آرزوهــای مــن 
هســتی. در همه چیــز آرزویــم تویــی، 
ــن  ــه گاه م ــی، تکی ــن توی ــتوانه م پش
تویــی، محــل اعتمــاد مــن تو هســتی.

توکل،جانمایهدعای 
پنجاهوچهارم

در کل ایــن دعــا امــام )علیه الســام( مرتــب 
ــد  ــد و چن ــوکل می گردن ــر ت دور و ب
ــا  ــف، ب ــبت های مختل ــه مناس ــار ب ب
تعابیــر خیلــی زیبــا ســخن از تــوکل 
مرتبــه ای  می آورنــد.  میــان  بــه 
این گونــه  را  تــوکل  از  پاییــن 
بــاهلل  »الثقــة  کرده انــد:  تعریــف 
ــی  ــلَّم إل ــال َو ُس ــُکل غ ِ ــن ل ثََم
خــدا،  بــه  اطمینــان  عــال؛  کل 
ــان  ــی و نردب ــز  قیمت ــر چی ــای ه به
اســت«.  بلندمرتبــه ای  چیــز  هــر 
اعتمــاد  مرتبــه اش  یــک  تــوکل 
ــب  ــت. مرات ــال اس ــدای متع ــه خ ب
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ــم دارد. ــر ه ــر و باالت ــر و باالت باالت

ــوکل  ــال و ت ــدای متع ــه خ ــاد ب اعتم
و  تبــارک  حــق  حضــرت  بــه 
تعالــی و مأیــوس شــدن و چشــم 
ــتن  ــدا و دل بس ــر خ ــیدن از غی پوش
بــه حضــرت حــق، ســّر نجــات 
در  اســت.  طیّبــه  حیــات  رمــز  و 
دائمــًا  )علیه الســام(  امــام  دعــا  ایــن 
ــد. ــوکل را مطــرح می کنن مســئله ی ت

ــای خــدا  ــه هــر حــال زیســت اولی ب
ــُت  ــْد أَْصبَْح ــت: »َفَق ــور اس این ط
فِــی  َرَجائِــی  َو  ثَِقتِــی  َوأَنْــَت 
َِّهــا«. اگــر کســی بــا  اْلُُمــورِ ُکل
ــاق،  ــی االط ــوی عل ــق ق ــادر مطل ق
کریــم مطلــق، حکیــم مطلــق، رحیــم 
ــوف مطلــق باشــد، دیگــر  مطلــق، رئ
چقــدر  نــدارد.  کاری  بنــده  بــه 
فرمودنــد:  بعــد  اســت!  شــیرین 
»َفاْقــِض لِــی بَِخیْرَِهــا َعاقِبَــًة«، 
ــه  ــم ک ــو می خواه ــن از ت ــا م خدای
ــه در  ــی ک ــای مختلف ــن کاره در بی
ــزی  ــد، آن چی ــش می آی ــی پی زندگ
ــت،  ــر اس ــه بهت ــش از هم ــه عاقبت ک
بدهــی.  قــرار  مــن  بــرای  را  آن 

ــی  ــل اســت؛ یعن ــر، افضــل تفضی خی
ــت  ــر عاقب ــن را از نظ ــن. بهتری بهتری
کــه پایــان و نتیجــه اش از همــه بهتــر 
ــرای مــن مقــّدر کــن. اســت، آن را ب

گریزیازامتحاننیست 

ــِن  ِت الْفِتَ ــاَّ ــْن َمَض ــی مِ ِ ن »َو نَِجّ
ــَن«.  اِحِمی ــَم الرَّ ــا أَْرَح ــَک یَ ِ بَِرْحَمت
در امتحان هایــی کــه در ایــن دنیــا 
پیــش می آیــد، مــرا از آن جنــس 
ــادن  ــه اش افت ــه نتیج ــی ک امتحان های
ــده. ــم ب ــت، نجات ــی اس ــه گمراه ب

فرمودنــد:  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
مــرا  خدایــا  نگوییــد  »هیچ وقــت 
قــرآن  بــده«.  نجــات  فتنه هــا  از 
أْمَوالُُکــْم  ََّمــا  »إِن می گویــد:  هــم 
ــوال شــما و  ــٌة؛]۳[ ام ــْم فِتْنَ َوأَْواَلُدُک
فرزندانتــان صرفــًا ]وســیله [ آزمایشــی 
ــا  ــی ابت ــه یعن ــرای شــما[یند«. فتن ]ب
آزمایــش هــم جــزء  آزمایــش.  و 
جهانــی،  زیســت  اصلــی  بافــت 
اســت.  مؤمــن  بــرای  مخصوصــًا 
ــز و  ــه گری ــا و فتن ــس از ابت هیچ ک
گزیــری نــدارد. بنابرایــن فرمودند: »اَل 
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ِّــي أَُعــوُذ  یَُقولـَـنَّ أََحُدُکــْم اللَُّهــمَّ إِن
ــما  ــردی از ش ــةِ؛ ف ــَن الْفِتْنَ ــَک مِ ِ ب
ــاه  ــو پن ــه ت ــه ب ــا از فتن ــد: خدای نگوی
می بــرم«؛ چــون اصــًا بــا طبــع ایــن 
عالــم هماهنــگ نیســت. نگوییــد مــرا 
ــو  ــد ت ــًا خداون ــن؛ اص ــان نک امتح
ــد.  ــت کن ــه امتحان ــا ک را آورده اینج
ــو را می ســازد  امتحــان هســت کــه ت
ــد.  ــت می کن ــد و تربی ــد می ده و رش
اصــًا رشــد و صــاح تــو در همیــن 
فتنه هــا  و  ابتائــات  و  امتحانــات 
بعــد حضــرت خودشــان  اســت. 
»َو  فرمودنــد:  و  دادنــد  آمــوزش 
ــْن  ــتَعِْذ مِ ــتََعاَذ َفْلیَْس ــِن اْس ــْن َم لَِک
ــه  ــن آن ک ــِن؛]۴[ لک ِت الْفِتَ ــاَّ ُمِض
ــرد، از  ــاه ب ــدا پن ــه خ ــد ب می خواه
پنــاه  گمراه کننــده  آزمایش هــای 
ــد  ــال بخواهی ــدای متع ــرد«. از خ بب
و بــه او پنــاه ببریــد از فتنه هــای 
امتحان هایــی  یعنــی  گمراه کننــده؛ 
کــه  بشــود  ایــن  نتیجــه اش  کــه 
بیفتیــم. گمراهــی  مســیرهای  در 

 

درسبزرگفتنه۸۸

امــام )علیه الســام( هــم اینجــا می فرمایــد: 
ِت الْفِتَــِن«.  نِــی مِــْن َمَضــاَّ »نَِجّ
و  تودرتــو  امتحان هــا،  برخــی 
ــت؛  ــخت اس ــی س ــچ و خیل پیچ درپی
حــق و باطــل در آن آمیختــه می شــود، 
غبــار دارد و تشــخیص در آن دشــوار 
ــی  ــا گاه ــل فتنه ه ــن قبی ــود. ای می ش
انســان را از صــراط مســتقیم خــارج 
می رســد،  کــه  اینجــا  می ســازد. 
ــراغ  ــی رود س ــا م ــه ی رفق ــن هم ذه
خودمــان  چشــم  بــا   .۸۸ فتنــه 
دیدیــم کــه کــم نبودنــد کســانی کــه 
گرفتــار ضالــت شــدند. اوضــاع بــه 
پیچ درپیــچ  و  غبارآلــود  یک بــاره 
ــا  ــم ریخــت. جــای چیزه ــد و به ش
بــا همدیگــر عــوض شــد، بــه طوری 
ــد.  ــی مشــکل ش ــه تشــخیص خیل ک
مــا هــم یــک نکتــه را متوجــه شــدیم 
ــا  ــراز و فروده ــه در ف ــم ک و فهمیدی
ــت  ــی اس ــا کس ــات ب ــا، نج و فتنه ه
کــه خــودش را بــا ولــّی حفــظ کنــد.

درس بــزرگ فتنــه ۸۸ ایــن بــود کــه 
ــان  ــّی زم ــا ول ــس خــودش را ب هرک
هماهنــگ کنــد، اهــل نجــات اســت. 
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ــا  ــا همیشــه ب ــد م ــد روزی کن خداون
ولــّی باشــیم و تحت پرچم او باشــیم. 
در ایــن صــورت هرچــه پیــش بیایــد، 
دیگــر مهــم نیســت. گفــت: »بشــکند 
اگر ســبویی، ســر خــم می  ســامت«. 
انســان بایــد همیشــه خــودش را با آن 
ــرای  ــه ب ــد. البت ــگ کن ــار هماهن معی
ــک  ــد، ی ــه برس ــن نقط ــه ای ــه ب اینک
مقــدار مبــادی معرفتــی هــم الزم دارد 
کــه آنهــا را بایــد تحصیــل کنــد. بــاور 
ــت  ــن والی ــه عی ــت فقی ــه والی اینک
ــد مطالعــه و  رســول اهلل اســت، نیازمن
ــن  ــه عی ــت فقی ــت. والی ــی اس بررس
و  اســت  ولی اهلل االعظــم  والیــت 
امــر او عیــن امــر ولی اهلل االعظــم 
مبنــا  برایــش  را  ایــن  اســت. 
ــا  ــن مبن ــه ای ــی ب ــر کس ــم. اگ داری
رســید، دیگــر گرفتــار نمی شــود.

ــه ۸۸،  ــراغ فتن ــت س ــان رف اآلن ذهنت
ــر  ــای دیگ ــی فتنه ه ــه خیل ــال آنک ح
ــرت  ــان حض ــود. زم ــش ب ــم قبل ه
فتنه هــا  )اعلی اهلل مقامه الشــریف(  امــام 
داشــتیم؛ مثــل فتنــه بنی صــدر و فتنــه 
منتظــری. مــا همیشــه نمونه هــای 
تمــام  در  داشــته ایم.  را  ســنگینش 

ــه  ــانی ک ــا کس ــراز و فروده ــن ف ای
طبــق قاعــده  و اصــل امامــت بــه 
ــه رســیدند و آن را بــاور  ولــی فقی
ــدند. ــار نش ــت گرفت ــد، هیچ وق کردن

ــا چشــمان  تمــام ایــن مســیر را مــا ب
خودمــان دیده ایــم و از آن خاطــره 
ــد و  ــانی آمدن ــه کس ــه چ ــم ک داری
رفتنــد. آنهــا کــه مبنا داشــتند، همیشــه 
ــک  ــگ ی ــان جن ــد. زم ــت بودن راح
ــد  ــه می رون ــا ک ــد اینه ــده می گفتن ع
را  جوابشــان  می شــوند،  کشــته  و 
ــه  ــی ک چــه کســی می دهــد؟ در حال
ــد جانشــان  ــاده بودن ــر آم ــزاران نف ه
ــؤال  ــده س ــک ع ــازه ی ــد، ت را بدهن
ایــن خون هــا  جــواب  می کردنــد 
بگذریــم... می دهــد؟  کــی  را 

روشنبودنوظیفهشیعیاندر 
عصرغیبت

چــه نعمــت بزرگــی اســت کــه خــط 
را  ایــن  تعریــف کرده انــد!  را  مــا 
خیلــی قــدر بدانیــد. شــما یــا در عصر 
ــا در عصــر غیبــت.  ظهــور هســتید ی
اگــر در عصــر غیبــت واقــع شــده اید، 
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قاعــده داریــد. قاعــده اش را هــم امــام 
ــه  ــا ب عســکری )علیه الســام( کــه جــان م
کرده انــد.  تعریــف  بــاد،  فدایــش 
ــام  ــت، ام ــاله ی امام در دوره ۲۵۰ س
حســن عســکری )علیه الســام( حــرف 
ــا  ــد: »َفأّم ــد و فرمودن ــر را زدن آخ
َمــن کاَن مِــن الُفَقهــاءِ صائنــًا 
لنفِســهِ حافِظــًا لِدینـِـهِ ُمخالِفــًا علــی 
َهــواُه ُمِطیعــًا لمــرِ َمــوالُه فلِلَعــوامِّ 
ــُدوُه؛]۵[ امــا هــر فقیهــی کــه  أن یَُقلِّ
ــود  ــن خ ــان دی ــتندار و نگهب خویش
ــتیزد  ــش بس ــوای نْفس ــا ه ــد و ب باش
و مطیــع فرمــان موالیــش باشــد، 
بــر عــوام اســت کــه از او تقلیــد 
کننــد«. از ایــن بــه بعــد دیگــر مســیر 
ــازی در  ــت. مجتهدب ــن اس ــما ای ش
نیاوریــد! اعتمــاد و تکیــه کنیــد و 
ــر  ــید. دیگ ــگ باش ــم هماهن ــا زعی ب
ــه  ــد. آن جمل ــت باش ــان راح خیالت
مشــهور هــم کــه از خــود امــام عصــر 
ــد:  ــه فرمودن ــده ک ــل ش ــام( نق )علیه الس

تــی َعَلیُکــم َو أنــا  »َفإنَُّهــم ُحجَّ
ــان حجــت  ــة اهللِّ َعَلیهــم؛]۶[ آن ُحَج
ــدا  ــت خ ــن حج ــما و م ــر ش ــن ب م
ــر  ــت دیگ ــتم«. آن وق ــان هس ــر آن ب
ذهــن شــما از بحث هــای انحرافــی و 

ــود. ــا می ش ــیه ها کًا آزاد و ره حاش

عصــر غیبــت اقتضائــات خــودش 
نائــب  نمی گوییــم  مــا  و  دارد  را 
ــادل  ــه ع ــان فقی ــا هم ــان ی ــام زم ام
زاهــد، معصــوم اســت. اصــًا بحــث 
عصمــت و غیــر عصمــت اینجــا 
مطــرح نیســت؛ بحــث غیبــت اســت. 
نســخه ســعادت عصــر غیبــت در 
بحــث زعامــت و والیــت و وکالت و 
والیــت فقیــه تعریــف شــده و دیگــر 
ــه و  ــت. تکی ــت اس ــا راح ــال م خی
ــه  ــخه ای ک ــه نس ــم ب ــاد می کنی اعتم
خــدای متعــال بــرای زیســت در 
عصــر غیبــت در اختیــار مــا گذاشــته 
ــی هــم  اســت. نســخه ی بســیار خوب
ــد،  ــل ش ــه آن عم ــا ب ــت؛ هرج هس
جامعــه احســاس ســعادت کــرد. 
دارد،  ســؤال  کســی  اگــر  حــال 
و  درســت  را  اعتقــادی اش  مبانــی 
تکمیــل کنــد؛ ولــی از آنجــا بــه 
ــه  ــد؛ البت ــد دل بده ــر بای ــد دیگ بع
واقعــًا از انســان دل هــم می بــرد.
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آرامشفقطدرپرتوایمانبه
دستمیآید

پنــاه مــن چیســت؟ »بَِرْحَمتِــَک«، 
رحمــت تــو. بــا چــه تعبیــری؟ 
اِحِمیــَن«. از تــو  »یَــا أْرَحــَم الرَّ
ــر، شــخص دیگــری نیســت  مهربان ت
در  بینــدازم  را  خــودم  مــن  کــه 
آغــوش رحمــت و مهــرش. تمســک 
ــه  ــت ک ــو هس ــت ت ــه رحم ــن ب م
رحیــم مطلــق هســتی و رحمــان 
رحمــت  ســایه  در  علی االطــاق. 
ــدار  ــک مق ــن ی ــه م ــم. البت ــو می آی ت
ــت  ــک وق ــم. ی ــنگ ترش را گفت قش
ــک  ــت، ی ــایه رحم ــم در س می گوی
وقــت می گویــم در آغــوش رحمــت. 
ایــن خیلــی شــیرین تر اســت. در 
ــو هســتم، ســعی  آغــوش رحمــت ت
می کنــم کــه بیــرون نیایــم. مگــر 
ــم  ــن عال ــو در ای ــت ت ــر از رحم غی
چیــز دیگــری هســت؟ ایــن را انســان 
ــن  ــود. ای ــود، آرام می ش ــاورش بش ب
ــط در  ــط و فق ــط و فق ــان، فق اطمین
محیــط ایمــان فراهــم می شــود و 
قــرآن  نــدارد.  دیگــری  راه  هیــچ 
ــنُّ  ِ ــوا َوتَْطَمئ ــَن َءاَمنُ ــود: »الَِّذی فرم
 ِ ِ أاََل بِِذْکــرِ اهللَّ ُقُلوبُُهــم بِِذْکــرِ اهللَّ

تَْطَمئـِـنُّ الُْقُلــوُب؛]۷[ همــان کســانی 
کــه ایمــان آورده انــد و دل هایشــان به 
ــاش  ــرد. آگاه ب ــدا آرام می گی ــاد خ ی
ــش  ــا آرام ــدا دل ه ــاد خ ــا ی ــه ب ک
ــای  ــه در جاه ــه را ک ــد«. آنچ می یاب
ــی  دیگــر می بینیــم، آرامش هــای خیال
و ســراب گونه و شــکننده اســت کــه 
ــود و  ــورد می ش ــر خ ــک تلنگ ــا ی ب
اطمینــان  کــه  آنهــا  فرومی پاشــد. 
نیســت. قبــًا بــه مناســبت یک ســری 
کردیــم.  روانشناســی  بحث هــای 
ــه  ــی ک ــه روش های ــم ب ــزی زدی گری
ــی  ــش معرف ــه آرام ــیدن ب ــرای رس ب
می کننــد و گفتیــم کــه آن مــوارد، 
ــری  ــطحی و ظاه ــش س ــد آرام تولی
واقعــی. آرامــش  نــه  می کنــد؛ 

مقامعبودیتورسالتحضرت
رسول

پایــان شــیرین ایــن دعــا و بلکــه 
ــوات  ــه، صل ــای صحیف ــه ی دعاه هم
ــه  ــه ب ــز این گون ــا نی ــن دع اســت. ای
ــی  ُ َعَل ــی اهللَّ پایــان می رســد: »َو َصلَّ
ِ الُْمْصَطَفی  ــٍد َرُســوِل اهللَّ َســیِِّدنَا ُمَحمَّ
اهِرِیــَن«. در هفتــه ی  َو َعَلــی آلـِـهِ الطَّ
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والدت آن حضــرت و در مــاه میــاد 
ــی رســیدیم. ــه جــای خوب هســتیم. ب

ــی  ــچ صفت ــد، هی ــت عب ــد از صف بع
نمی رســد؛  رســالت  رتبــه ی  بــه 
ــن دو را  ــان ای ــا هــم در نمازم ــذا م ل
ــم:  ــم و می گویی ــم می آوری ــار ه کن
و  َعبــُدُه  محّمــداً  أنَّ  »أشــَهُد 
ارتبــاط  دو  ایــن  بیــن  َرســولُُه«. 
کامــل برقــرار اســت. المصطفــی، 
ــن  ــدس از بی ــود مق ــن وج ــی ای یعن
برگزیده هــا، برگزیــده شــده و از بیــن 
منتخب هــا، انتخــاب شــده اســت.

ــده.  ــی برگزی ــی یعن کلمــه ی المصطف
ــاب  ــت از انتخ ــف و الم حکای ــا ال ب
دارد  متعــال  خــدای  مخصــوص 
خــدای  برگزیــده  می شــود  کــه 
ــا. ــه ی برگزیده ه ــن هم ــال از بی متع

ویژگیهایمنحصربهفرد 
پیامبر

خــاص  ویژگی هــای  دربــاره ی 
عنــوان  بــا  کتاب هایــی  پیامبــر، 
ــط  ــم توس ــی«، ه ــص النب »خصائ

ــیعه  ــط ش ــم توس ــنت و ه ــل س اه
ــه  ــا ب ــت. بعضی ه ــده اس ــته ش نوش
کــه  پرداخته انــد  آن  بــه  تفصیــل 
دیدنــی اســت. مثــًا ســیوطی کتــاب 
ــه کًا  ــته ک ــب را نوش ــت الطال کفای
خصائــص  و  ویژگی هــا  دربــاره ی 
پیامبــر عزیــز اســت. یــا ابــن جــوزی 
دوره الثمیــن را نوشــته اســت. در 
شــیعه نیــز، هــم ابونعیــم و هــم 
بیهقــی »دالئــل النبــوه« را نوشــته اند. 
مناقــب آل ابــی طالــب از ابــن شــهر 
ــای  ــته ج ــن دس ــز در ای ــوب نی آش
کتاب هــا،  قبیــل  ایــن  می گیــرد. 
ــا  ــز م ــر عزی ــای پیامب ــه ویژگی ه ب
ــس  ــه هیچ ک ــد ک ــدا کرده ان ــه پی توج
دیگــری نداشــته و فقــط خــاص 
ــص  ــت. »خصائ ــوده اس ــودش ب خ
ویژگی هــای  یعنــی  النبــی« 
منحصــر بــه فــرد پیامبــر عزیــز.

توجهــی  قابــل  فهرســت  یــک 
فهرســت  ایــن  از  کــه  اســت 
نکتــه کــه  نســبتًا مفصــل، چنــد 
اســت  قرآنــی  نکته هــای  عمدتــًا 
و البتــه چنــد نکتــه  روایــی هــم 
می کنــم. بیــان  برایتــان  دارد، 
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ایــن توضیــح را هــم بدهــم کــه 
ترتیبــش بــر اســاس اهمیــت نیســت.

 
۱. خاتمیت

نکتــه اول خاتمیــت اســت. قــرآن 
ــٌد  ُمَحمَّ َکاَن  »مَّــا  می فرمایــد: 
ــن  ــْم َولَِک َجالُِک ــن رِّ ــٍد مِّ ــا أََح أبَ
؛]۸[  النَّبِیِّیــنَ َوَخاتَــمَ   ِ ُســوَل اهللَّ رَّ
مــردان  از  پــدر هیچ یــک  محمــد 
ــدا  ــتاده خ ــی فرس ــت، ول ــما نیس ش
و خاتــم پیامبــران اســت«. پیامبــر 
سلســله  پایان بخــش  آخرالزمــان، 
ــدس  ــود مق ــالت ، وج ــوت  و رس نب
او اســت. در ایــن ویژگــی، حضــرت 
ــاظ  ــه لح ــدارد. ب ــری ن ــبیه و نظی ش
روایــی یــک تکملــه  دارد، تکملــه اش 
ایــن اســت کســی کــه آخریــن اســت 
در مبعــث، اولیــن اســت در خلقــت. 
البتــه دالیــل قرآنــی لطیفــی هــم دارد 
نمی شــویم. واردش  اکنــون  کــه 

)صلی اهلل علیه وآلــه(  اکــرم  پیغمبــر  نــور 
ــل  ــتین و عق ــادر نخس ــور اول، ص ن
بعثــت، آخریــن  اول اســت؛ و در 
عنــوان  بــا  کریــم  قــرآن  اســت. 
ــه او  ــد ک ــن«، می گوی ــم النبیی »خات

ــه  ــت. جنب ــران اس ــش پیامب پایان بخ
مفعولــی اش خیلــی خیلــی شــیرین تر 
فاعلــی اش. جنبــه  تــا  اســت 

 
۲. جامعیت دین اسام

نکتــه دوم اینکــه دینــی کــه بــه 
وســیله او ارائــه شــد، جامع تریــن 
ــت.  ــر اس ــی و تغییرناپذی ــان اله ادی
تعبیــر قــرآن در ایــن بــاره ایــن 
ـَک  ــْت َکلَِمــُت َربِـّ اســت: »َوتَمَّ
ــهِ  ِ َل لَِکلَِمت ــدِّ ــْداًل الَّ ُمبَ ــا َوَع ِصْدًق
ــُم؛]۹[ و ســخن  ــِمیُع الَْعلِی ــَو السَّ َوُه
داد،  و  راســتی  بــه  پــروردگارت 
ســرانجام گرفتــه اســت؛ و هیــچ 
او  کلمــات  بــرای  تغییردهنــده ای 
ــت«.  ــا اس ــنوای دان ــت؛ و او ش نیس
می فرمایــد:  دیگــر  آیــه  در  یــا 
ـُم؛]۱۰[ ایــن  یــُن الَْقیِـّ »َذلِــَک الدِّ
پایــدار«. دیــن  همــان  اســت 

۳. جهان شمول بودن اسام
نکتــه ســوم کــه بــاز ایــن چنــد نکتــه 
کامــًا بهــم پیوســته و طبــع خاتمیــت 
پیغمبــر  اســت.  اســت، جامعیــت 
تمــام  بعثتشــان  )صلی اهلل علیه وآلــه(  اکــرم 
زمــان بعــد از خــودش را تــا قیامــت 
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می دهــد  پوشــش  عالــم  پایــان  و 
ــت اســت.  ــای خاتمی ــه همــان معن ک
ــت.  ــم نیس ــان ها ه ــامل انس ــط ش فق
ــم  ــل عوال ــم مث ــری ه ــم دیگ عوال
جنیــان و پریــان را هــم پوشــش 
اســت؛  جهان شــمول  و  می دهــد 
چنان کــه قــرآن کریــم می فرمایــد: 
َرْحَمــًة  إاِلَّ  أَْرَســْلنَاَک  »َوَمــا 
لِّْلَعالَِمیــَن؛]۱۱[ و تــو را جــز رحمتی 
بــرای جهانیــان نفرســتادیم« یــا »َکافًَّة 
ـاِس؛]۱۲[ بــرای تمــام مــردم«  لِّلنَـّ
ــت.  ــر هس ــه پایین ت ــک مرحل ــه ی ک
ــی  ــر خیل ــَن« تعبی ــًة لِّْلَعالَِمی »َرْحَم
اســت. گســترده تری  و  وســیع تر 

۴. غلبه دین پیامبر بر سایر ادیان
نکتــه بعــدی اینکــه پیامبــر عزیــز مــا 
ــره و  ــب و چی ــش، غال ــن و آیین دی
ــان  ــر همــه ی آیین هــا و ادی مســلط ب
ــش از  ــه پی ــت ک ــی اس و مکتب های
ایشــان بــوده و بــر همه ی آنهــا مهیمن 
اســت؛ یعنــی یــا تصدیــق می کنــد یــا 
تحریف هایــش را تکذیــب و اصــاح 
برطــرف  را  نواقصــش  و  می کنــد 
ــش از  ــان پی ــه ادی ــد. نســبت ب می کن
ــَو  ــی ای دارد. »ُه ــن ویژگ ــود چنی خ

ـِذی أَْرَســَل َرُســولَُه بالُْهــَدی  الَـّ
یــِن  َودِیــِن الَْحــقِّ لِیُْظهـِـَرُه َعَلــی الدِّ
ُکلِّــهِ؛]۱۳[ او اســت کســی کــه پیامبر 
خــود را بــه ]قصــد[ هدایــت، بــا آیین 
درســت روانــه ســاخت، تــا آن را بــر 
ــد«. کلمــه  ــروز گردان ــان پی ــام ادی تم
مهیمــن هــم از صفــات قــرآن کریــم 
اســت کــه قبــًا بــه مناســبت همیــن 
جلســه دربــاره اش گفتگــو شــده بــود.

 
۵. گواه سایر پیامبران بودن در 

قیامت
هــم  کــه خیلــی  دیگــر  ویژگــی 
شــیرین اســت، عبــارت از اینکــه هــر 
ــا و آخــرت، شــاهد  ــری، در دنی پیامب
ــت.  ــودش اس ــت خ ــر ام ــواه ب و گ
ویژگــی خــاص پیامبــر عزیزمــان این 
اســت کــه بــر همــه ی پیامبــران گــواه 
و شــاهد اســت؛ یعنــی گــواه گواهــان 
و شــاهد شــهیدان و شــاهدان اســت. 
آیــه اش ایــن اســت: »َفَکیْــَف إَِذا 
ــةٍ بَِشــهِیٍد َوِجئْنَــا  ِجئْنَــا مـِـن ُکلِّ أُمَّ
ــهِیداً؛]۱۴[  ــُؤاَلءِ َش ــی َه ــَک َعَل ِ ب
پــس چگونــه اســت ]حالشــان [ آنگاه 
ــم، و  ــی گواهــی آوری ــر امت ــه از ه ک
تــو را بــر آنــان گــواه آوریــم؟«.
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اســت؛  جالبــی  خیلــی  صحنــه 
امتــی  هــر  از  صف به صــف 
ــوان شــاهد  ــه عن ــه ب پیامبرشــان را ک
اعظــم  پیامبــر  آوردیــم،  گــواه  و 
ــش وارد  ــس نفیس ــا نف ــه( ب )صلی اهلل علیه وآل

کــه  را  الحمــد  لــواء  و  می شــود 
آن پرچــم مخصــوص اســت، بــه 
دســت جــان شــیرینش، یعنــی علــی 
ــد.  ــام( می ده ــب )علیه الس ــی طال ــن اب اب
ــم از  ــن ه ــت. ای ــیرین اس ــی ش خیل
ــت. ــا اس ــز م ــر عزی ــص پیامب خصائ

ــی اســت کــه در  ــن نقطــه آن مقام ای
قــرآن کریــم از آن بــه مقــام محمــود 
تعبیــر شــده اســت. مقــام محمــود آن 
شــفاعت عظمــا و مقــام کبــری اســت 
ــفاعت  ــل ش ــفیعان آن در ذی ــه ش ک
او در جســتجوی رتبه هــای باالتــر 
ــی  ــر امت ــفیع ه ــد. ش ــرار می گیرن ق
پیامبــر آن امــت اســت. امــا در آن روز 
ــان  ــه دام ــت ب ــفیعان دس ــه ی ش هم
از شــفاعتش  کــه  پیامبــر هســتند 
ــن مقــام محمــود  ــد شــوند. ای بهره من
اســت. عجیــب ایــن اســت کــه 
ــود،  ــام محم ــن مق ــم ای ــرآن کری ق
ــری  ــا و کب ــفاعت عظم ــی آن ش یعن

را بــه َســَحر پیامبــر برمی گردانــد 
ــی اســت؛  ــص النب ــاز از خصائ ــه ب ک
اگــر ســحر بــرای ســایر مؤمنــان 
پیغمبــر  بــرای  اســت،  مســتحب 
اســت:  واجــب  )صلی اهلل علیه وآلــه(  اکــرم 
ــًة  ــهِ نَافَِل ِ ــْد ب ــِل َفتََهجَّ ــَن اللَّیْ »َومِ
ـَک  لَــَک َعَســی أَْن یَبَْعثَــَک َربُـّ
َمَقاًمــا َمْحُمــوًدا َوُقــْل َرِبّ أَْدِخْلنـِـي 
ُمْدَخــَل ِصــْدٍق َوأَْخرِْجنـِـي ُمْخــَرَج 
ــَک  ــْن لَُدنْ ِــي مِ ــْل ل ــْدٍق َواْجَع ِص
ُســْلَطانًا نَِصیــًرا؛]۱۵[ و پاســی از 
ــو  ــرای ت ــا ب ــدار، ت ــده ب ــب را زن ش
ــد  ــد، امی ــه ای باش ــه [ نافل ــه منزل ]ب
ــی  ــه مقام ــو را ب ــروردگارت ت ــه پ ک
ســتوده برســاند. و بگــو: پــروردگارا، 
مــرا ]در هــر کاری [ بــه طــرز درســت 
داخــل کــن و بــه طــرز درســت 
خــارج ســاز، و از جانــب خــود 
یاری بخــش  تســلطی  مــن  بــرای 
ــب آن  ــه ی ش ــث نافل ــرار ده«. بح ق
ــت. ــی اس ــه جالب ــم نکت ــرت ه حض

ــی از همــه ی  ــارک و تعال ــد تب خداون
پیمــان گرفتــه  او  بــرای  پیامبــران 
اســت و همــه ی آنهــا در ضمــن 
رسالتشــان، بــه وجــود نازنیــن او 
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بشــارت داده انــد و ایــن جــز افتخــار 
ــان  ــه آخرینش ــوده ک ــا ب ــه ی آنه هم
هــم حضــرت عیســی بــن مریــم 
ــود:  ــه فرم ــت ک ــام( اس )علی نبینا وآله وعلیه الس

مِــْن  یَْأتِــي  بَِرُســوٍل  ــًرا  »َوُمبَِشّ
ــه  ــُد؛]۱۶[ و ب ــُمُه أَْحَم ــِدي اْس بَْع
فرســتاده ای کــه پــس از مــن می آیــد 
ــام او احمــد اســت، بشــارتگرم«. و ن

 
۶. امی بودن

ــان یکــی  ــر عزیزم ــص پیامب از خصائ
ــت؛  ــی اس ــه ام ــت ک ــن اس ــم ای ه
در حالــی کــه معجــزه اش کتــاب 
اســت. خاونــد در قــرآن فرمــود: 
ِــهِ مِــْن  ِــْن َقبْل ــو م ــَت تَتُْل ــا ُکنْ »َوَم
إًِذا  بِیَِمینِــَک  ــُه  تَُخطُّ َواَل  کِتَــاٍب 
اَلْرتـَـاَب الُْمبِْطُلــوَن؛]۱۷[ و تــو هیــچ 
کتابــی را پیــش از ایــن نمی خوانــدی 
و بــا دســت ]راســت [ خــود ]کتابــی [ 
ــه باطل اندیشــان  نمی نوشــتی، وگــر ن
می افتادنــد«.  شــک  بــه  قطعــًا 
ایــن هــم جالــب اســت و امــی 
بــودن هــم از آن نکته هــا اســت.

 

۷. تعدد زوجات
بحث هــای  در  مرتــب  عــده ای 
ایــن  دنبــال  النبــی،  خصائــص 
ــا  ــد کــه چــرا حضــرت چندت افتاده ان
همســر داشــتند. ایــن جــزء خصائص 
ــزء  ــن ج ــر م ــه نظ ــود. ب ــر ب پیغمب
کــه  اســت  ویــژه ای  احترام هــای 
ــوان  ــه ی بان ــه جامع ــال ب خــدای متع
انگاشــته  داد کــه آن زمــان هیــچ 
ــر  ــد. عص ــا بودن ــر پ ــدند و زی می ش
ــث  ــودش بح ــه خ ــود ک ــت ب جاهلی
مفصلــی اســت. قــرآن می گویــد: 
ــلَّ  ــی َظ ــم بِاْلُنثَ ــَر أََحُدُه »َوإَِذا بُشِّ
َکِظیــم  َوُهــَو  ُمْســَوّداً  َوْجُهــُه 
یَتَــواری  مـِـَن الَْقــْومِ مـِـْن ُســوءِ مــا 
ــوٍن أَْم  ــی  ُه ــُکُه َعل ـِـهِ أَیُْمِس ــَر ب بُِشّ
ــراٌب؛]۱۸[ و هــرگاه  ِــي التُّ ــُه ف یَُدسُّ
ــژده  ــر م ــه دخت ــان را ب ــی از آن یک
ــردد،  ــیاه می گ ــره اش س ــد، چه آورن
انــدوه [  در حالــی کــه خشــم ]و 
خــود را فــرو می خــورد. از بــدی 
ــده، از  ــارت داده ش ــدو بش ــه ب آنچ
می پوشــاند.  روی  ]خــود[  قبیلــه 
آیــا او را بــا خــواری نــگاه دارد، 
کنــد؟«. پنهانــش  خــاک  در  یــا 
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عصــر جاهلیــت متراکــم بــود. پیامبــر 
ــه( شــخصیت انســانی  اکــرم )صلی اهلل علیه وآل
ــا  ــی آنه ــرد و حت ــا ک ــوان را احی بان
را بــر آقایــان برتــری دادنــد کــه 
خــودش مباحثــه  جداگانــه ای دارد.

مــن تعبیــرم ایــن اســت کــه خداونــد 
ــه  ــا افتخــار داد ک ــه خانم ه ــه جامع ب
ــد زیســت مباشــر و نزدیــک  می توانن
با شــخص اول خلقت داشــته باشــند. 
خــود قــرآن می فرمایــد: »َواَْمــَرأًَة 
مُّْؤمِنـَـًة إِن َوَهبـَـْت نَْفَســَها لِلنَّبـِـیِّ إِْن 
ــًة  ــتَنِکَحَها َخالَِص ــیُّ أَن یَْس ِ أََراَد النَّب
ــَن؛]۱۹[ و  ــن ُدوِن الُْمْؤمِنِی ــَک مِ لَّ
زن مؤمنــی کــه خــود را ]داوطلبانــه [ 
بــه پیامبــر ببخشــد ـ در صورتــی کــه 
پیامبــر بخواهــد او را بــه زنــی گیرد ـ 
]ایــن ازدواج از روی بخشــش [ ویــژه 
تــو اســت، نــه دیگــر مؤمنــان«. خــود 
ــد  ــر می آمدن ــت پیغمب ــا خدم خانم ه
ــودم  ــم خ ــن می خواه ــد م و می گفتن
را بــه شــما هدیــه کنــم و فــدای 
آیــا چنیــن چیــزی  شــما شــوم. 
ممکــن اســت؟ قــرآن می فرمایــد 
ــد.  ــول کن ــر او قب ــت، اگ ــن اس ممک
ــن  ــه ای ــت. البت ــه نیس ــه ک یک طرف

ــرای  ــرای هرکســی نیســت، فقــط ب ب
پیغمبــر و جــزء خصائــص النبــی 
اســت. بعدهــا خانم هــا ریختنــد ســر 
می خواســت  هرکســی  و  پیغمبــر 
ــل  ــوار متص ــه آن بزرگ ــودش را ب خ
محدودیــت  خداونــد  کــه  کنــد 
گذاشــت. برایــش  مــرزی  و 

از آن فهرســت بلنــد خصائــص النبی، 
ــم  ــم و نگفتی ــا گفتی ــه م از آن همــه ک
ــده روی  ــک ع ــت، ی ــود گف و می ش
ــه  ــرده و ب ــز ک ــن قســمت تمرک همی
نظــر مــن یــک مقــدار ســطح مســئله 
را پاییــن آورده انــد. امــا از زاویــه 
دیــدی کــه مــن عــرض کــردم، 
ــد. ــدا می کن ــاع پی ســطح مســئله ارتف

 
۸. معراج

اســت کــه  معــراج  نکتــه دیگــر 
ــِذي  ــبَْحاَن الَّ ــد: »ُس ــرآن می فرمای ق
ــًا مِــَن الَْمْســِجِد  ــِدهِ لَیْ ــَری بَِعبْ أَْس
ــی  ــِجِد الْْقَص ــی الَْمْس َ ــَرامِ إِل الَْح
لِنُرِیَــُه  َحْولَــُه  بَاَرْکنَــا  الَّــِذي 
مِــْن آیَاتِنَــا؛]۲۰[ منــّزه اســت آن 
]خدایــی [ کــه بنــده اش را شــبانگاهی 
ــجد  ــوی مس ــه س ــجدالحرام ب از مس
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االقصــی ـ کــه پیرامــون آن را برکــت 
داده ایــم ـ ســیر داد، تــا از نشــانه های 
خــود بــه او بنمایانیــم«. از ســوره 
آغــاز  مقدمــه اش  اســراء  مبارکــه 
ــا ســوره نجــم اوجــش  می شــود و ت
کــه  آنجــا  می شــود؛  رونمایــی 
ــی  ــْدَرةِ الُْمنْتََه ــَد ِس ــد: »عِنْ می فرمای
ــی  ــْأَوی إِْذ یَْغَش ــُة الَْم ــا َجنَّ عِنَْدَه
ــک  ــی؛]۲۱[ نزدی ــا یَْغَش ــْدَرَة َم الِسّ
ســدرالمنتهی، در همــان جــا کــه جنــة 
ــت  ــه درخ ــگاه ک ــت. آن ــأوی اس الم
ســدر را آنچــه پوشــیده بود، پوشــیده 
ــه  ــان احاط ــور چن ــا آن ن ــود«. آنج ب
ــق  ــه رفی ــل ک ــه جبرئی ــرد ک ــدا ک پی
ســفری حضــرت هســت، گفــت 
اینجــا دیگــر جــای خــودت اســت، 
ــروی. ــی ب ــی می توان ــودت تنهای خ

۹. پرورش شخصیتی چون علی
ــت  ــه( توانس ــرم )صلی اهلل علیه وآل ــر اک پیغمب
نســخه فــرد متفــرع وجــود خــودش 
یــک  در  و  حقیقــت  یــک  در  را 
ــن  ــی ب ــام عل ــه ن ــانی ب ــال انس تمث
ابــی طالــب )علیه الســام( تقدیــم بشــریت 
کنــد. طبــق نــص صریــح قــرآن 
ــت؛  ــر اس ــود پیغمب ــس خ ــم، نف کری

بمانــد.  بســطش  و  شــرح  حــاال 
اســت  پرشــکوه  مســئله  این قــدر 
ــت. ــالت اس ــدق رس ــاهد ص ــه ش ک

 
۱۰. تربیت فرزندی چون فاطمه

َّــا أَْعَطیْنـَـَک الَْکْوثـَـَر؛]۲۲[ مــا تــو  »إِن
را کوثــر دادیــم«. ومــا ادراک کوثــر؟! 
چــه کســی در ایــن فاطمــه دارد؟ 
رحمه للعالمینــی  و  خاتمیــت  ســّر 
لیلــه  مقــام  لــذا  اســت؛  پیغمبــر 
القــدری اســت. خیلــی دوســت دارم 
ــام  ــم: »الس ــر بگوی ــرم پیغمب در ح
علیــک یــا ابــا زهــراء«. وقتــی هــم 
حــرم امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( مــی روم، 
می دانــم:  ایــن  را  ســام  بهتریــن 
»الســام علیــک یــا اخاء الرســول«.

از خصائــص پیغمبــر ایــن اســت 
از  )علیهم الســام(  هــدی  ائمــه  کــه 
شــده اند. تکثیــر  او  وجــود  نــور 

 
۱۱. شق القمر

ــر  ــق القم ــر ش ــص او دیگ از خصائ
اســت کــه چیــز عجیبــی اســت.
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۱۲. قرآن کریم
ــود  ــود خ ــود خ ــص او، خ از خصائ
کــه  اســت  کریــم  قــرآن  خــود 
دربــاره اش بــه تفصیــل ســخن رفــت.

 
۱۳. صلوات

یکــی دیگــر از ویژگی هــای منحصــر 
ــه(،  ــرم )صلی اهلل علیه وآل ــر اک ــرد پیغمب ــه ف ب
ــود:  ــرآن فرم ــه ق ــت ک ــوات اس صل
ــی  ــوَن َعَل ــهُ یَُصلُّ َ َوَمَائَِکتَ »إِنَّ اهللَّ
ــوا  ــوا َصلُّ النَّبـِـیِّ یََأیَُّهــا الَِّذیــَن َءاَمنُ
ــلِیًما؛]۲۳[ خــدا  ــلُِّموا تَْس ــهِ َوَس َعَلیْ
درود  پیامبــر  بــر  فرشــتگانش  و 
ــان  ــه ایم ــانی ک ــتند. ای کس می فرس
آورده ایــد، بــر او درود فرســتید و بــه 
فرمانــش به خوبــی گــردن نهیــد«.

 
۱۴. داشتن همسری چون خدیجه

چــون  همســری  پیغمبــر  کــدام 
ــت؟  ــته اس ــا( داش ــه )صلوات اهلل علیه خدیج
بیشــتِر بانــوان پیغمبــر، خوبــان عالــم 
ــال  ــی در کم ــه کس ــا چ ــتند؛ ام هس
ــام  ــت و مق ــکوه و عظم ــل و ش عق
عاشــقی و ایثــار مثــل خدیجه اســت؟

 

۱۵. اهل بیت
کــدام یــک از پیامبــران در عالــم 
حســن،  امــام  مثــل  فرزنــدی 
و...  ســجاد  امــام  حســین،  امــام 
دارد؟  )علیهم الســام(  مهــدی  حضــرت 
)علیهم الســام(  ائمــه  از  کــدام  هــر 
هســتند. النبــی  خصائــص  جــز 

 
۱۶. زیبایی و ماحت

از خصائــص النبــی هــم یکــی نمــک 
و حســنش اســت کــه حافــظ گفــت:

حسنت به اتفاق ماحت جهان گرفت  
آری به اتفاق جهان می توان گرفت

بــود  النبــی  خصائــص  اینهــا 
اســت. شــیرینی  بحــث  کــه 

ــع  ــور را مرتف ــع ظه ــدا، موان خداون
ــی ّات را از  ــدس ول ــب مق ــا. قل بفرم
ــا را از دعاهــای  ــا. م ــا راضــی بفرم م
و  بفرمــا  بهره منــد  حضــرت  آن 
ــرار  ــرت ق ــربازان آن حض ــزء س ج
ــن  ــتان امیرالمؤمنی ــه ی دوس ــده. هم ب
)علیه الســام( را در سراســر عالــم 



23

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

از عنایــت خــاص و لطــف ویــژه 
بهره منــد  ایــام  ایــن  در  خــودت 
شــکوه  و  عــزت  اســباب  بفرمــا. 
بــه  را  جهــان  مســلمانان  همــه ی 
بفرمــا.  فراهــم  کرمــت  و  لطفــت 
اســباب خوشــبختی همــه ی بشــریت 
را بــا ظهــور امــام عصــر فراهــم 
ــا  ــت م ــام و مل ــر و نظ ــا. رهب بفرم
ــظ  ــی ّات حف ــت ول ــف حمای در کن
بفرمــا. گذشــتگان مــا بــه برکــت ایــن 
میــاد، شــاد و خرســند بفرمــا. ارواح 
مطهــر شــهدا و امــام عظیم الشــأن 
ــا  ــا را ب ــا. م ــر محشــور بفرم ــا پیمب ب
شــهادت بــه آنهــا ملحــق بفرمــا.
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