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فهرست

تجلی دوباره کوثر
آغاز دوران سخت امامت از زمان امام جواد
امام جواد ،مظهر جود خداوند
لزوم عرض ارادت به مادران ائمه
ایجاد پیوند با ائمه از شرق و غرب عالم
گذری کوتاه بر مباحث گذشته در باب دعای مکارماالخالق
درخواستهایی متناسب با ظرفیت وجودی انسان
خود را دستکم نگیریم
آیاتی که بیانگر ظرفیت وجودی انسان هستند
راه رهایی از زنجیرهای دنیایی
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بــر همــهی شــما مبــارک باشــد.
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ـان؛[ ]۱خــدا ايمــان را بــراى
شــما دوستداشــتنى گردانيــد و
آن را در دلهــاى شــما بياراســت
و كفــر و پليــدكارى و سركشــى را
در نظرتــان ناخوشــايند ســاخت».
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اولیــن ســالروز میــاد فرخنــده
موالیمــان حضــرت جواداالئمــه
(علیهمالســام) را محضــر منــ ّور فرزنــد
عزیزشــان حضــرت بقیتاهللاالعظــم
ّ
(عجلاهللتعالیفرجهالشــریف) تبریــک عــرض
میکنــم .همچنیــن خدمــت رهبــر
عزیزمــان و همــهی ارادتمنــدان
حضــرت ،مخصوصــ ًا جمــع عزیــز
حاضــر؛ چــه شــما کــه در ایــن
خانــه خــدا هســتید و چــه عزیزانــی
کــه از طریــق فضــای مجــازی و
تصویــر در جلســه حضــور دارنــد،
تبریــک میگویــم .انشــاءاهلل

مــاه رجــب ،مــاه بســیار زیبایــی
اســت .حقیقتــ ًا زیبایــی و درخشــش
فوقالعــادهای دارد .ملکوتــش
فوقالعــاده تماشــایی اســت؛
بهویــژه اینکــه در فضــای ایــن مــاه
نورانــی چنیــن عنایاتــی از ســوی
پــروردگار متعــال بــه بشــریت
شــده اســت .مــاه والدت باســعادت
علیبنابیطالــب
امیرالمؤمنیــن،
(علیهالســام) اســت کــه خــودش در مــورد
عظمــت ایــن نعمــت ،کافــی اســت.

تجلی دوباره کوثر
خوشــبختانه جلســات مــا از قدیــم
همینطــور بــود کــه همــهاش در
مناســبتها برگــزار میشــد یعنــی
یــا شـ ِ
ـب مناســبتی اســت یــا روزِ آن
اســت .ایــن هــم ویژگــی ایــن جلســه
مــا اســت .خــدای متعــال را شــاکریم
کــه هفتــه قبــل به محضــر امــام هادی
(علیهالســام) عــرض ارادت کردیــم،
ایــن هفتــه هــم بــه محضــر پــدر
ارجمندشــان عــرض ارادت میکنیــم.
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ایــن میــاد پرنــور تجلــی خــاص
کوثــر اســت یــا شــاید بتــوان گفــت
تجلــی دوبــاره کوثر اســت؛ بــا والدت
امــام جــواد (علیهالســام) جریــان امامــت
و والیــت الهــی علیرغــم تــاش
مخالفــان و دشــمنان ،تــداوم یافــت و
خوشــحالی امــام رضــا (علیهالســام) کــه
ســالیان طوالنــی منتظــر تولــد ایشــان
بودنــد و توســط دشــمنان مالمــت
میشــدند ،قابــل توصیــف نیســت.
امــروز اگــر کســی بخواهــد دعایــش
مســتجاب شــود ،بایــد بگویــد خدایــا
تــو را بــه شــادی قلــب امــام رضــا
(علیهالســام) در والدت امــام جــواد
(ســاماهللعلیه) قســم میدهــم .بــا والدت
امــام جــواد (علیهالســام) حقانیــت
مکتــب اهــلبیــت (علیهمالســام) اثبــات
شــد؛ مکتبــی کــه امامــت را امــر
الهــی و متصــل بــه خزانــه علــم الهــی
میدانــد ،امــام را صاحــب علــم
لدنــی و ایــن مقــام را یــک مقــام
الهــی میدانــد .وجــود حضــرت
جــواد (علیهالســام) بــرای کســانی کــه
ایــن مرتبــت را تنــزل دادنــد و آن
را بــه یــک امــر بشــری معمولــی
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تبدیــل کردنــد ،یــک حجــت بالغــه
الهیــه در اوج شــکوه و عظمــت
شــد .آنچــه خــدای متعــال مقــدر
کــرد بــا امــام جــواد (علیهالســام) اثبــات
بشــود ،یــک دلیــل روشــن شــد.
امــام جــواد (علیهالســام) متولــد ســال
 ۱۹۵هســتند .ایــن تاریخهــا کمــی
جلــو و عقــب اســت کــه ربطــی بــه
بحــث مــا نــدارد .در ســال امامــت آن
حضــرت یعنــی هنــگامِ شــهادت امــام
رضــا (علیهالســام) ،وجــود نازنینشــان
هشتســاله یــا نهســاله بــوده اســت.
در آغــاز امامتــش ،در بیــن دوســتان
حضــرت زلزلــهای افتــاد و ایــن
پدیــدهی تــازهای بــود .قص ـهای شــد
کــه ماجــرای مشــهور آن را بارهــا
شــنیدید .در آن جلســه کــه بــزرگان
شــیعه دور هــم جمــع شــده بودنــد از
دو جهــت بــر ســر خــود میزدنــد؛
یکــی بهخاطــر شــهادت امــام رضــا
(علیهالســام) و مســئله دومشــان ایــن بــود
کــه مــا چــه کار کنیــم تــا این آقــازاده
بــه ســن مناســب بــرای امامــت
برســند؟ جــواب مالمتگــران را
چــه بدهیــم؟ حــال عجیبــی بــود
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و در آن جلســه فضــای خاصــی
حاکــم بــود .فضــا ســنگین بــود؛
تاحدیکــه نوشــتهاند شــخصیتی
مثــل یونسبــن عبدالرحمــان کــه از
اصحــاب امــام رضــا (علیهالســام) بــود،
وســط آن ضجههــا و گریههــا
گفــت :حــاال بــرای ایــن داســتانی
کــه پیــش آمــده ،فکــری بکنیــم؟
همانجــا یکــی دیگــر از شــاگردان
حضــرت بهنــام ریانبــن صلــت
برخاســت و گفــت« :ویحــک
یونــس؛ وای بــر تــو یونــس» ،چــه
شــده؟ حواســت نیســت چــه داری
میگویــی؟ اگــر امامــت از جانــب
خــدای متعــال باشــد ،کــودک
ی ـکروزه هــم امــام و حجــت خــدا
اســت .بــا ایــن نهیــب ریانبــن
صلــت ،گویــا او بــه خــودش آمــد.
درهرصــورت وقتیکــه آن اتفــاق
خــاص رقــم زده شــد و آن جمعیــت
بــزرگ از علمــا حرکــت کردنــد و
محضــر امــام جــواد (علیهالســام) رفتنــد،
حقیقــت امامــت و اتصــال ایشــان بــه
خزانــه علــم ربوبــی در آن مجلــس،
ـن
آشــکار شــد .وقتــی امــام بــا آن سـ ّ
کــم و جثــه کوچــک بــر اجتماعــی
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وارد شــد کــه همــه از بــزرگان و علما
بودنــد ،همــه از جــا کندنــد .هیبــت
حضــرت همــه را فــرا گرفــت و
ْ
ســپس وقتــی حضــرت اجــازه دادند،
آنهــا نشســتند و هرچــه خواســتند
پرســیدند و ایــن جلســه تکــرار شــد.
کســانی هــم گماشــته شــده بودنــد
بــرای اینکــه بهنحــوی حضــرت
را امتحــان کننــد؛ ولــی حاصلــش،
حجــت تــازهای بــر حقانیــت مکتــب
اهــلبیــت (علیهالســام) شــد .بههرحــال
بــر همــه شــما مبــارک باشــد.

آغاز دوران سخت امامت از
زمان امام جواد
امــام جــواد (علیهالســام) درواقــع در
بخــش خیلــی سـ ِ
ـخت دوران امامــت
ســهم دارنــد؛ آغــازِ بخــش اخیــر کــه
بــا خــود آن حضــرت آغــاز میشــود
و بعــد بــا امام هــادی و امام عســکری
(علیهماالســام) ادامــه پیــدا میکنــد تــا بــه
حضــرت ولیاهللاالعظــم و دوران
غیبــت میرســد .در ایــن بخــش
اخیــر عمدتـ ًا ایــن ســه امــام بزرگــوار
(علیهمالســام) بــه شــکلهای مختلــف
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بــرای دوران غیبــت زمینهســازی
میکننــد ،ازجملــه بــا تقویــت شــبکه
وکال کــه از قبــل آغــاز شــده و در
زمــان امــام جــواد (علیــه الســام) خیلــی
تقویــت شــد .شــخصیتهایی مثــل
علیبــن مهزیــار ،جنــاب عبدالعظیــم
حســنی ،احمدبــن محمدبــن
ابینصــر بزنطــی ،ابوهاشــم جعفــری
رجالــی هســتند کــه از طــرف امــام
(علیــه الســام) وکالــت میکننــد و شــیعه
دارد بــا نماینــدگان امــام بــرای ورود
بــه عصــر غیبــت انــس میگیــرد.
اآلن فرصــت توضیــح نیســت و مــن
هــم در مقــام بیــان تفصیلــی نیســتم،
اگرچــه واقعــ ًا جــا دارد کــه در
اینبــاره گفتگوهــای فــراوان شــود.

امام جواد ،مظهر جود خداوند
عنایــت داشــته باشــید کــه توســل
بــه امــام جــواد (علیــه الســام) و قــرار
گرفتــن در شــعاع والیــت و
محبــت آن حضــرت و معرفــت بــه
آن بزرگــوار و ایمــان بــه وجــود
نازنیــن آن حضــرت ،کارگشــاییهای
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شــگفتانگیزی دارد .او مظهــر
جــود پــروردگار متعــال اســت و بــه
همیــن لقــب هــم شــهرت پیــدا کــرده
اســت .از بیــن القــاب حضــرت ،لقب
جــواد از همــه مشــهورتر اســت.
ایــن خواســت پــروردگار متعــال
کــرم
اســت کــه لطــف و عنایــت و َ
او بهدســت پرمحبــت و پرکرامــت
ایــن امــام بــزرگ ،توزیــع بشــود.
دوســتان قــدر بداننــد ،توســل
کننــد .بــا حضــرت ،ارتبــاط داشــته
باشــند ،یــاد کننــد و ســام بدهنــد،
(علیــه
التجــاء کننــد .از امــام جــواد
الســام) کمــک بخواهنــد ،مخصوصــ ًا
جوانهــا بــرای اصــاح امــر
ازدواج و زندگیشــان ،بــرای تأمیــن
خوشبختیشــان .انشــاءاهلل مــورد
عنایــت حضــرت قــرار گیرنــد.
توســل بــه حضــرت ،در مســائل
معنــوی هــم فوقالعــاده اســت.
ـب أن یَلقــی اهللَ
ـن أحـ َّ
فرمــودَ « :مـ ْ
ع ـ َّز وجـ َّ
ـت َدرجاتُــه
ـل َو َقــدْ ُرفعـ ْ
وبُدّ لــت ســیئاتُه حســنات فلیتـ َ
ـوال
محمدبــن علــی الجــواد؛[ ]۲هــر
کســی دوســت دارد کــه خــدا را
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مالقــات کنــد ،درحالیکــه ترفیــع
درجــه داشــته و ســیئاتش تبدیــل بــه
حســنات شــده باشــد ،مهــرورزی
بــه جــواد داشــته باشــد» .معلــوم
میشــود توســل بــه آن حضــرت در
تقــرب بــه خــدای متعــال و عبــور
از حجابهــا و موانــع در مســیر
وصــال حــق تبــارک و تعالــی و نیــل
بــه مقامــات عالــی ،کارگشــایی و
نــور امــام جــواد (علیهالســام) افقگشــایی
و پیشبرندگــی فوقالعــادهای دارد.
همــه مــا بایــد ایــن توســل و ایــن
ارتبــاط را غنیمــت بشــماریم .خداوند
تبــارک و تعالــی بــه ســرور قلــب
محمــد و آل محمــد (صلیاهللعلیهوآلــه) بــه
(علیهالســام)
شــادی قلــب امــام رضــا
مــا را جــزو بهرهمنــدان شایســته از
والیــت آن حضــرت قــرار بدهــد و
انشــاءاهلل همــه مــا مــورد عنایــت
و لطــف و مشــمول دســتگیری
و تربیــت آن حضــرت باشــیم.
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لزوم عرض ارادت به مادران
ائمه
بــه محضــر مــادر بزرگــوار ایشــان
هــم عــرض ارادت کنیــم .ایــن
شــرف بــزرگ نصیــب بانــوی
مکرم ـهای شــد کــه نامشــان ســبیکه
ّ
اســت .ایــن افتخــار بــزرگ حکایــت
از طهــارت مولــد و حکایــت از
ظرفیتهــای وجــودی ایــن بانــوی
بــزرگ دارد .چــون کســانی بودنــد
کــه بــه شــرف همســری حجــت
خــدا و امــام نائــل شــدند امــا
هرکســی بــه شــرف مــادری امــام
نائــل نمیشــود .کســانی کــه همســر
امــام بودنــد ،بعضــی از آنهــا خــوب
و بعضــی بــد بودنــد ،ازجملــه کســی
کــه بــا توطئــه و بــا آن برنامهریــزی
کذایــی از طــرف مأمــون ،همســر
امــام جــواد (علیهالســام) شــد .مأمــون
را «معاویــه بنیالعبــاس» میگوینــد؛
چراکــه آخـ ِر مکــر بــود .البتــه بانــوان
بزرگــواری بودنــد کــه آنهــا هــم
شــرف همســری امــام را داشــتند و از
نیــکان بودنــد ،امــا اینکــه کســی مادر
امــام بشــود کار هرکســی نیســت.
ایــن خــاص اســت ،ظرفیــت معنــوی
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و روحــی ،طهــارت ،نورانیــت و
پاکیزگــیِ فراوانــی میخواهــد تــا
(علیهالســام)
بتوانــد حامــل نــور امــام
بــه ایــن عالــم بشــود .مقــام بســیار
باالیــی اســت .اینهــا بســیار مــورد
احتــرام هســتند! از جهــت شــرف و
جایــگاه بــرای هــر فرزنــدی مــادرش
در اوج ارتفــاع اســت ،بهشــت
اوســت .بهشــت نقــ ِد هرکســی در
ایــن عالــم ،مــادر اســت .خــدا بــرای
شــما نگــه دارد و توفیــق اســتعاذه
بدهــد .انســان از طریــق مــادرش
میتوانــد خیلــی پــرواز کنــد،
رشــد کنــد و بــا احســان و محبــت
و خدمــت بــه مــادر اوج بگیــرد.
اگــر دعــای مادرتــان پشــت ســرتان
باشــد بــه هــر جایــی کــه بخواهیــد
میرســید .دعــای مــادر انســان را بــه
جایــی میرســاند کــه بایــد برســد.
حجتهــای الهــی هــم بــرای
مادرانشــان خیلــی احتــرام قائلنــد.
اگــر کســی بــه مــادر حجــت
خــدا عــرض ادب کنــد ،مــورد
ـاص حجــت الهــی قــرار
عنایــت خـ ّ
میگیــرد .مــا از دو جهــت بایــد
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عــرض ادب کنیــم؛ یکــی در مقــام
شــکر بــه درگاه آن بانــوی مکرمــی
کــه واســطهی چنیــن فیــض بزرگــی
شــده و مــا مدیــون مــادر امــام جــواد
(علیهالســام) هســتیم ،و از ایــن جهــت
کــه از طریــق عــرض ارادت و ســام
و درود و بزرگداشــت مقــامِ مــادرِ
امــام (علیهالســام) میخواهیــم از نظــر
و لطــف حجــت خــدا بهرهمنــد
شــویم .لــذا بهمحضــر ایــن بانــوی
بــزرگ کــه عــروس حضــرت زهــرا
(ســاماهللعلیها) اســت ،عــرض ارادت
میکنیــم .بنابــر بعضــی نقلهــا
از خانــدان ماریــه قبطیــه اســت
کــه همســر مکــرم پیامبــر اعظــم
(صلیاهللعلیهوآلــه) بــود .اینهــا ظاهــرا ً مربــوط
بــه منطقــه آفریقــا هســتند و چنیــن
شــرفی شــامل حالشــان شــده اســت.

ایجاد پیوند با ائمه از شرق و
غرب عالم
جملــه معترضــهای کــه میخواســتم
عــرض کنــم ایــن اســت کــه مناطــق
گوناگونــی در عالــم از طریــق ایــن
پیوندهــا بــا بیــت رســالت و والیــت،
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خویشــاوند میشــوند .ایــن هــم
جالــب اســت .اگــر میبینیــد
مثــ ً
ا در نیجریــه یکبــاره آن
اتفاقــات میافتــد و میلیونهــا
انســان هدایــت میشــوند ،اینهــا
(علیهمالســام)
بــا خانــدان اهلبیــت
نســبت دارنــد .خــدا شــیخ زکزاکــی
عزیــز و خانوادهشــان را حفــظ
کنــد و اســباب آزادیشــان را فراهــم
کنــد .اینهــا طلــوع میکننــد و در
اربعیــن چــه میکننــد! چــه حالــی
و چــه اشــکی دارنــد! چــه عشــق
و ارادتــی بــه رهبــر عزیزمــان ،بــه
جمهــوری اســامی و بــه امــام راحــل
عظیمالشــأن دارنــد .پشــتپردهی
ایــن قضایــا اســراری دارد .احســاس
میکنیــم ایــن نســبتها وجــود
دارد .از ایــن طــرف میبینیــد مثــ ً
ا
در منطقــه آفریقــا چقــدر افــراد از این
طریــق بــا امامــان مــا نســبت دارنــد و
بــا اهــلبیــت (علیهمالســام) و بــا خانــدان
رســالت خویشــاوند میشــوند.
از آن طــرف در ســمت اروپــا هــم
بــه شــرح ایضــ ًا ایــن خویشــاوندی
وجــود دارد .در یــک مناســبتی خیلــی
ســال قبــل بــه ُروم رفتــه بــودم.
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آنجــا احســاس میکــردم حــس
خوبــی دارم .اگــر در مناطــق اروپایــی
براســاس وظیفــه و مأموریــت کاری
پیــش بیایــد و انســان بــرود ،قلبــش
میگیــرد .برخــاف دیگــر جاهــا
دیــدم در روم چــه حــس خوبــی
دارم! واقعــ ًا احســاس روشــنایی و
راحتــی داشــتم .توجــه نداشــتم علت
آن چیســت ،بعــد متوجــه شــدم
پدربــزرگ حضــرت ولیاهللاالعظــم
(عجلاهللتعالیفرجهالشــریف) آنجــا مدفــون
اســت .دیــدم اصــ ً
ا قضیــه چیــز
دیگــری شــد .خوشــبختانه زود
علــت مســئله را متوجــه شــدم.
غــرض در شــرق و غــرب عالــم ایــن
ارتبــاط شــکل میگیــرد تــا مقدمــات
بــرای آن اتفــاق بــزرگ آمــاده شــود.

گذری کوتاه بر مباحث گذشته
در باب دعای مکارم االخالق
در بحــث جاریمــان در ارتبــاط
بــا دعــای بیســتم صحیفــه مبارکــه
ســجادیه کــه معــروف بــه دعــای
«مکارماالخــاق» اســت مطلبــی
را عــرض کردیــم .حضــرت ،دعــا را
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اینگونــه شــروع میکننــدَّ :
ــم
«الل ُه َّ
َصـ ِّ
ـل َع َلــى  ُم َح َّمـ ٍ
ـد َو آلِــهَِ ،و ب َ ِّلــغْ
بِإِي َمانِــي أَ ْك َمـ َ
اج َعـ ْ
ـل
ـل ْالِي َمــا ِنَ ،و ْ
يَقِينِــي أَ ْف َضـ َ
ـل الْيَقِيــنِ َ ،و انْتَــهِ بِنِيَّتِي
ِ
ــاتَ ،و ب ِ َع َملِــي
إِلَــى أَ ْح َســنِ النِّيَّ
إِلَــى أَ ْح َســنِ الْ ْع َمــال» .بهتفصیــل
دربــارهی ایــن پنــج جملــه کــه
یکــی خــودِ صلــوات اســت و چهــار
جملــه کــه بعــد از صلــوات مطــرح
میشــود ،ســخن گفتیــم .عــرض
کردیــم درواقــع میشــود گفــت
همــهی بنیــان و ریشــه و اســاس
مکارماالخــاق و «مرضیاالفعــال»
اینجــا در یــک درخواســت مطــرح
شــده اســت .در اینبــاره توضیحــی
دادیــم؛ ایمــان ،یقیــن ،احســن النیــات
و احســناالعمال .عــرض کردیــم
ایــن چهــار عنــوان ،کل شــخصیت ما
را پوشــش میدهــد؛ منطقــه عقــل و
قلــب و عــزم و عمــل و جــوارح را.
یعنــی از عمیقتریــن بخشهــای
وجــود مــا تــا ســاحتهای ظاهــری
شــخصیت مــا را پوشــش میدهــد.
اینهــا را مــا در اینجــا در عالیتریــن
ـطح آن از خدای متعال درخواســت
سـ ِ
میکنیــم .یعنــی اگــر ســخن از ایمــان
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اســت ،کاملتریــن آن را میخواهیــم.
ســخن از یقیــن اســت ،برتریــنِ آن را
میخواهیــم .ســخن از نیــت اســت،
زیباترینــش را میخواهیــم .ســخن
از عمــل اســت و نیکوتریــنِ آن را
ِ
بــاب ترینهــا،
میخواهیــم .بــه
مــیرود.
«افعلالتفضیــل»
بعــد عــرض کردیــم تمــام
دعــای مــکارم کــه بعــد از ایــن
بهتفصیــل مطــرح میشــود،
بهمنزلــه شــرح همیــن جملــهی
اول اســت .ســتونهای اصلــیاش
درواقــع اینجــا مطــرح شــد کــه
مربــوط بــه «حیــات طیبــه» اســت.

درخواستهایی متناسب با
ظرفیت وجودی انسان
ســؤالی مطــرح شــد و بحثمــان
هــم همانجــا باقــی مانــد .ســؤال
ایــن بــود کــه ایــن هدفگــذاری
کــه هــدف روی قلههــا اســت ،چــه
نســبتی بــا ظرفیتهــای مــا دارد.
جملــه اول دعــای مــکارم ،پیام بســیار
روشــنی دارد کــه بایــد آن را دریافــت
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کنیــم و روی آن تأمــل داشــته باشــیم.
پیــام روشــنش ایــن اســت کــه امــام
(علیــه الســام) دارد میگویــد تــو اســتعداد
و ظرفیــت بســیار بــزرگ و شــگرفی
داری .چــون ایــن درخواســتها،
درخواســتهای عــادی نیســتند،
خیلــی بزرگنــد .خواســته بــزرگ
مربــوط بــه ظرفیــت بــزرگ اســت.
پیامــش ایــن اســت کــه ای خواجــه
خــود را نیــک بشــناس .خیلــی
خبرهــا وجــود دارد .میگویــد خــود
را بشناســید ببینیــد در وجــود شــما
چــه خبــر اســت ،خــدای متعــال
چــه کــرده و چــه ظرفیتــی بهوجــود
آورده اســت؟ کــه اگــر خواســتید در
پیشــگاه قــدس ربوبــی قــرار بگیریــد
و در محضــر «اکرماالکرمیــن»
و «اجوداالجودیــن» کــه خالــق
شماســت درخواســت خــود را مطرح
کنیــد ،بدانیــد چگونــه بخواهیــد
و چــه چیــزی بخواهیــد .اینکــه
اینجــا بهعنــوان خواســته بــرای
شــما مطــرح شــده کــه ایمــان در
کاملتریــن مرتبــه ،یقیــن در برتریــن
مرتبــه ،نیــت در زیباتریــن مرحلــه،
عمــل در نیکتریــن و زیباتریــن
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مرتبــهاش خواســته شــده ،معنایــش
ایــن اســت کــه مــن چنیــن ظرفیتــی
دارم کــه بــه ایــن جــا برســم .بنابراین
اینجــا یــک یــادآوری اســت ،عزیــزان
یــادآوری را دس ـتکم نگیریــد .البتــه
شــبیه ایــن را در قــرآن کریــم هــم
داریــم ،آنجــا کــه زبــان دعــا اســت.
از طریــق آن ببینیــد چــه چیــزی القــا
میشــود ،چــه چیــزی را از خــدای
متعــال بخواهیــد .ظرفیتهــای
وجــودی شــما بــه شــما معرفــی
میشــود کــه ببینیــد چــه داریــد.

خود را دستکم نگیریم
از همینجــا مرحلــه بعــدی بهدســت
میآیــد کــه بحــث همــت اســت.
وقتــی شــما ایــن ظرفیــت و زمینــه
را داریــد ،نبایــد خــود را دســتکم
بگیریــد ،نبایــد کوتــاه بیاییــد ،نبایــد
درخواســتهای معمولــی داشــته
باشــید .اول بــه شــما یــادآوری
میکنــد ببیــن چــه اســتعداد و
ظرفیتــی داری .بعــد بــه شــما
میگویــد متناســب بــا ایــن ظرفیــت
چــه بخــواه .اگــر ایــن ظرفیــت
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ـتن
وجــود نداشــته باشــد ،ایــن خواسـ ْ
لغــو و خــاف حکمــت اســت .اگــر
اص ـ ً
ا ظرفیتــی وجــود نــدارد انســان
چــه بخواهــد؟ بــا عــرض معــذرت
اگــر مثــ ً
ا یــک االغ در پیشــگاه
حضــرت حــق ســؤال و درخواســت
داشــته باشــد ،چــه میخواهــد؟
بایــد طویلــه و ماننــد همیــن چیزهــا
را بخواهــد ،ســطحش همیــن اســت.
دوام غریــزه حیوانــیاش و خشــم
و شــهوتی را کــه دارد ،بخواهــد.
چــون ظرفیتــی نــدارد .چــه چیــزی
بخواهــد؟ ولــی اینجــا انســان در
پیشــگاه خــدای متعــال ایســتاده،
ایــن فرزنــد آدم اســت کــه قــرآن
کریــم دربــارهاش گفتــه اســتَ « :و إ ِ ْذ
ـال َربُّـ َ
قـ َ
ـك ل ِ ْل َمالئ ِ َكــةِ إِنِّــي جاعِـ ٌ
ـل
فِــي الْ ْر ِ
ض َخلي َفــ ًة؛[ ]۳و چــون
پــروردگار تــو بــه فرشــتگان گفــت:
مــن در زميــن جانشــينى خواهــم
گماشــت» .آدم یعنــی کســی کــه
خــدای متعــال میخواهــد او را بــه
رخ فرشــتهها بکشــد و میگویــد
مــن میخواهــم کســی را روی کــره
زمیــن قــرار دهــم کــه خلیفــه مــن
یعنــی خلیفــهی خالــق هســتی باشــد.
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آیــه خالفــت واقعــ ًا حیرتانگیــز
اســت ،آیــه بســیار بزرگــی اســت.

آیاتی که بیانگر ظرفیت وجودی
انسان هستند
 .۱آیه خالفت

آیــه «خلیفــه» کــه مشــهور بــه آیــه
«خالفــت» اســت ـ یعنــی همیــن
آیــهای کــه بــرای شــما خوانــدم ـ
وقتــی بــه آیــه «خالئــف» ضمیمــه
میشــود و البتــه همــراه بــا ادلــه
دیگــر ،از آن تعمیــم بهدســت
ِ
حکایــت
میآیــد .یعنــی ایــن
شــخص آدم نیســت؛ نــوع آدم اســت.
ایــن آدم اینجــا نماینــدهی نــو ِع
خــودش اســت کــه بعــد میشــوند
«بنــیآدم» .خــدای متعــال چنیــن
رتبــهای بــه او میدهــد .کســانی
کــه ســراغ شــرح و تفســیر و تبییــن
آیــه خالفــت رفتنــد ،واقع ـ ًا حیــرت
میکننــد .بعــد بــا ســؤال فرشــتهها
مواجــه میشــود« :قالُــوا أَت َْج َع ُ
ــل
ـن يُ ْف ِســدُ فيهــا َو يَ ْســف ِ ُ
ك
فيهــا َمـ ْ
ـن ن ُ َس ـبِّ ُح ب ِ َح ْمـ ِ
ـد َ
ِّ
ك َو
الدمــا َء َو ن َ ْحـ ُ
ن ُ َقـ ِّ
س لَــك؛[[ ]۴فرشــتگان] گفتند:
ـد ُ
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آيــا در آن كســى را مىگمــارى كــه
در آن فســاد انگيــزد و خونهــا
بريــزد و حــال آنكــه مــا بــا ســتايش
تــو [تــو را] تنزيــه مىكنيــم و بــه
تقديســت مىپردازيــم؟» .فرشــتهها
بــه خودشــان نــگاه کردنــد و گفتنــد:
زیباتــر و بهتــر و نورانیتــر از مــا
کیســت؟ مــا بهرهمنــد از انــوار
هســتیم ،در مقــام تقدیــس و تســبیح
و تکبیــر و تهلیــل هســتیم .امــا
ایــن کســی کــه از خــاک درســت
میکنــی و میتوانــد انتخــاب
کنــد ،خــون میریــزد و فســاد
میکنــد .اینهــا همــه توضیحاتــی
دارد کــه گاهــی اینجــا بهمناســبتی
بــه آن اشــاره شــده اســت.
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خداونــد در پاســخ فرمــود« :إِنِّــي
َ
ـم مــا ال تَ ْع َل ُمـ َ
ـون؛ مــن چيــزى
أ ْع َلـ ُ
مىدانــم كــه شــما نمیدانیــد».
بــه فرشــتهها گفــت :خبرهایــی در
وجــود ایــن آدم هســت کــه شــما
خبــر نداریــد ،ولــی مــن میدانــم.
مــن ایــن را در وجــود او قــرار
دادم .بعــد ماجــرای تعلیــم اســماء
ــم آ َد َم ال ْْســما َء
را فرمــودَ « :و َع َّل َ
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ُك َّلهــا؛[ ]۵و [خــدا] همــهی نامهــا
را بــه آدم آموخــت» .اســماء را بــه
رخ کشــید کــه همــان تجلیــات
عملــی اســت کــه از ســاحت قــدس
ـم
ربوبــی در وجــود آدم هســت« .ثُـ َّ
َ
قــال
ــم َع َلــى ال ْ َمالئ ِ َكــةِ َف
َع َر َض ُه ْ
َ
َ
ـم
أنْبِئُونــي بِأ ْســماءِ هــؤُ الءِ إ ِ ْن ُكنْتُـ ْ
صادِ
قيــن؛[ ۶] ســپس آنهــا را بــر
َ
فرشــتگان عرضــه نمــود و فرمــود:
اگــر راســت مىگوييــد ،از اســامى
اينهــا بــه مــن خبــر دهيــد» .فرشــتگان
ـم لَنــا إ ِ َّ
«ســبْحان َ َ
ال
گفتنــدُ :
ك ال عِ ْلـ َ
مــا َع َّل ْمتَنــا؛[ ]۷منزهــى تــو ،مــا را
جــز آنچــه [خــود] به مــا آموختــهاى،
هيــچ دانشــى نيســت»( .بقــره)۳۲/
گفتنــد :نــه مــا هیــچ خبــری نداریم .و
ســپس به ماجــرای ســجده و شــیطان
و بقیــه قضایــا اشــاره میکنــد.
بحــث مــا آیــه خالفــت اســت کــه
بــه مــا میگویــد خیلــی خبرهــا
در وجــود تــو هســت .تــو بایــد از
علــم و قــدرت و عظمــت و جمــال
و جــال الهــی خالفــت کنــی ،بایــد
در وجــود تــو باشــد .کــرم و لطــف
و رحمــت و عــزت الهــی بایــد در
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وجــود تــو بدرخشــد و ظهــور کنــد.
بایــد وجــود تــو یــک وجــود الهــی
و قدســی بشــود ،خــدای متعــال
ایــن ظرفیــت را بــه تــو داده اســت.
و بعــد متناســب بــا ایــن ظرفیــت،
در طــول مــدت حضــورت در ایــن
عالــم ،مأموریتهایــی داری کــه
بایــد ایــن ظرفیــت را در وجــود
خــودت پــرورش بدهــی .بایــد زمیــن
را بــا علــم و اخــاق و کرامــت و
جمــال و جــال الهــی آبــاد کنــی.

 .۲آیه روح

عالوهبــر آیــه خالفــت ،آیــات
دیگــری نیــز هســت کــه حکایــت
از ظرفیتهــای بیکــران وجــود
انســان دارد .اگــر از آیــه خالفــت بــه
آیــات مربــوط بــه مجلــس آفرینــش
برویــد ،یــک آیــه بســیار لطیــف
آنجاســت کــه بعــدش امــر بــه
ســجده شــده اســت .آن هــم خیلــی
فوقالعــاده اســت .نســب شــما را
تعریــف میکنــد ،میگویــد از کجــا
هســتی .ایــن را بــرای تــو تعریــف
میکنــد تــا ایــن بخشــی کــه بــه
وجــود موقتــی تــو مربــوط میشــود
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کــه از خــاک همیــن عالــم سرشــته
شــده ،شــما را اینجــا متوقــف نکنــد
و پاییــن نیــاورد ،گرفتــار نکنــد .از
جنبــهی دیگــر در ایــن آیــه کریمــه
پردهبــرداری شــده « َو ن َ َفخْ
ــت
ُ
ــن ُروحــي  َف َق ُعــوا لَــ ُه
فيــهِ م ِ ْ
دين؛[ ]۸و از روح خــود در آن
ســا ِج َ
دميــدم ،پيــش او بــه ســجده درافتيد».
آنهــا کــه اهــل دقتهــای تفســیری
هســتند ،از عهــده برنمیآینــد
کــه چــه بگوینــد« .نفخــت فیــه»
یعنــی چــه؟ رمــز اســت از اینکــه
آن حقیقــت نــه ملکوتــی ،بلکــه
الهوتــی ،نــه الهوتــی بلکــه جبروتــی
در ایــن وجــود افاضــه شــده ،منتهــا
بهصــورت اســتعداد در او قــرار
گرفتــه اســت .فعلیــت تامــهاش در
وجــود انســان کامــل اســت .در آنجــا
ایــن افاضــه در مقــام فعلیت اســت نه
اســتعداد .آنچــه در فــرد اول هســت؛
(صلیاهللعلیهوآلــه)
در محمــد مصطفــی
هســت .آنجــا فعلیــت کامــل اســت.
در بقیــه بــه نســبت و بهصــورت
اســتعداد اســت تــا بعــد خودشــان
چــه کار کننــد و چقــدر بــاور کننــد.
13
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آیــه «نفخــت روحــی» خیلــی
عجیــب اســت .میگویــد مــن از
روح خــودم در او دمیــدم .کلمــه
«نفخــت» خیلــی صمیمــی و شــیرین
اســت کــه در ترجمــهی فارســی
«دمیــدن» میشــود یعنــی آن اشــراقی
کــه اینجــا اتفــاق افتــاده ،نــور و روح
الهــی در وجــود انســان هســت.
نمونـهای از حقیقــت الهــی در وجــود
تــو هســت .خــود را بــاور کــردی؟
اصـ ً
ا بــه بــاور نمیآیــد .اگــر کســی
در خــودش بــه مقــام باور برســد ،آدم
دیگــری میشــود ،اصــ ً
ا مســیر او
مســیر دیگــری میشــود ،زندگــیاش
زندگــی دیگــری میشــود.

 .۳آیه کرامت
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اگــر بخواهیــد بــه آیــه خالفــت
و آیــه روح اضافــه کنیــد ،چــه
آیــهای اضافــه میکنیــد؟ آیــه «لقــد
کرمنــا» بــا تأکیــد «لقــد»َ « :و ل َ َقــدْ
ـم فِــي
َك َّر ْمنــا بَنــي آ َد َم َو َح َم ْلنا ُهـ ْ
الْبَــ ِّر َو الْبَ ْحــر؛[ ]۹و بهراســتى مــا
فرزنــدان آدم را گرامــى داشــتيم و
آنــان را در خشــكى و دريــا [بــر
مركبهــا] برنشــانديم» .اینجــا
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تعمیــم بنــیآدم اســت ،یعنــی
ایــن تکریــم از طــرف پــروردگار
متعــال دربــاره همــه انجــام شــده.
«کرمنــا» یعنــی چــه؟ بعضیهــا
میخواهنــد «کرمنــا» را از ادامــه
آیــه اســتخراج کننــد .میگوینــد
خداونــد تبــارک و تعالــی هرچــه در
ایــن عالــم خلــق کــرده ،همــه را در
اختیــار و در دســترس آدم قــرار داده،
بــرای انســان ســفره انداختــه؛ چــه
ســفرههای متنوعــی ،همــه را بــرای
آدم و بنــیآدم تســخیر کــرده اســت.
برخــی میگوینــد نــه« ،کرمنــا»
ناظــر بــه همــان «نفخــت فیــه مــن
روحــی» اســت .همــان قــوام درونــی
انســان اســت ،منتهــا ضمنــ ًا زمینــه
تحــرک و ایفــای نقــش او در زمیــن
فراهــم شــده اســت .هــر دو میتوانــد
باشــد؛ زیــرا باهــم منافاتــی نــدارد.

 .۴سوره تین

دیگــری ســوره تیــن اســت .زمانــی
عــرض کــردم روایــت وارد شــده
کــه ایــن ســوره را خیلــی بخوانیــد؛
در نمازهــای واجــب و مســتحب.
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ســوره بســیار عجیبــی اســت.
ـينين
« َو التِّيــنِ َو ال َّزيْتُــو ِن َو ُطــورِ سـ َ
ـذا الْبَ َلـ ِ
َو هـ َ
ـد الْميــنِ ؛ ســوگند بــه
انجيــر و زيتــون و طــور ســينا و ايــن
شــهر امــن» .بــا ایــن قســمها آغــاز
میشــود .مــن خــدای متعــال را
بهحــق امــام جــواد (علیهالســام) قســم
میدهــم کــه توفیــق حــج روزیتــان
شــود .ایــن از آن درخواســتها
اســت .همیشــه از خــدای متعــال
بخواهیــد .داریــم بهســمت مــاه
مبــارک رمضــان میرویــم کــه
مؤمنــان در آن بایــد شــب و روز
بگوینــدَّ :
ــج
ــم ا ْر ُز ْقنِــي َح َّ
«الل ُه َّ
ـرامِ فِــي َعامِــي َهـ َ
بَيْتِـ َ
ـذا َو
ـك ال ْ َحـ َ
فِــي ُك ِّل َعــام؛ خدایــا مــرا روزى کن
حــج بیــت الحــرام در ایــن ســال و در
همــه ســال» .از نشــانههای درخشــش
ایمــان در انســان ،عشــق بــه حــج و
کعبــه اســت .اینکــه انســان همیشــه
دلتنــگ باشــد و هروقــت بهســمت
خانــه خــدا نمــاز میخوانــد ،دلــش
بــرود .آنجــا بیــن مؤمــن و کعبــه
یــک عهــد و قــراری اســت .ایــن
را از ایــن جهــت گفتــم کــه خــدای
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متعــال روزیتــان کنــد .آنجــا وقتــی
نمــاز میخوانیــد ،روبــروی کعبــه
معظمــه بگوییــدَ « :و هـ َ
یــا در مکــه ّ
ـذا
الْبَ َل ِ
ــد الْميــن» .ایــن ســوره را در
آنجــا خوانــدن ،طعــم دیگــری دارد.
«ل َ َقــدْ َخ َل ْقنَــا ْالِن ْسـ َ
ـان فـي أَ ْح َســنِ
تَ ْقويــ ٍم؛ بهراســتى انســان را در
نيكوتريــن اعتــدال آفريديــم» .وقتــی
میخواهیــم «احســن» را بــه فارســی
برگردانیــم ،کمــی ســخت اســت .مــا
انســان را در زیباتریــن ،نیکوتریــن،
جذابتریــن،
متوازنتریــن،
خواســتنیترین قــوام و سرشــت
ســاختیم .خــدای متعــال میخواهــد
بــا آن قســمها ،ایــن نکتــه را بــه
مــا یــادآوری کنــد« :فــی احســن
ـم
تقویــم» .البتــه در ادامــه فرمــود« :ثُـ َّ
لين؛ ســپس او
َر َد ْدنــا ُه أَ ْســ َف َل ســاف ِ َ
را بــه پســتترين [مراتــب] پســتى
بازگردانيديــم» .پایینتریــن پایینهــا
گذاشــتیم کــه بــا تکیــه بــر «احســن
تقویــم» از «اســفل ســافلین» راه
بیفتــد و بــه «اعلــی اعلییــن» برســد.
«إ ِ َّن كِ
يــن
تــاب الْبْــرارِ لَفــي عِ ِّليِّ َ
َ
َو مــا أَ ْد َ
راك مــا عِ ِّليُّـ َ
ـون؛[ ]۱۰نــه
چنيــن اســت ،در حقيقــت كتــاب
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نيــكان در عليــون اســت .و تــو چــه
دانــى كــه عليــون چيســت؟» .یعنــی
از «اســفل» میتوانــد بــه «اعلــی»
برســد .چــرا؟ بهخاطــر ایــن قــوام
و سرشــت و ظرفیــت و اســتعدادی
کــه خــدای متعــال بــه او داده و
کار انســان بــه جایــی میرســد
کــه کتابــش در «علییــن» خوانــده
میشــود .ایــن آیــه بســیار عجیــب
اســت .ذکــر خیــر انســان در «علیین»
ـرب
اســت .یعنــی بیــن فرشــتگان مقـ ّ
دربــاره او ســخن میگوینــد .تــو را
میگویــم ،راجعبــه کســی صحبــت
نمیکنیــم کــه اآلن اینجــا نیســت.
داریــم دربــارهی خــودت صحبــت
میکنیــم .ایــن ظرفیــت را داری
کــه اســمت در علییــن و در جمــع
فرشــتگان و در جمــع اولیــای خــدا
بــرده شــود و دربــارهات صحبــت
کننــد .افســوس! اگــر ایــن ُغــل و
زنجیــر «اســفل ســافلین» بگــذارد.
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در دعــای کمیــل نالــه میزنیــدَ « :و
ت بِــي أَ ْغ َللِــي َو َحبَ َســنِي
َق َعــدَ ْ
ـن ن َ ْفعِــي ب ُ ْعــدُ أَ َملِــي َو َخدَ َعتْنِــي
َعـ ْ
ِ
ِ
ْ
ُّ
الدن ْيَــا بِغ ُُرورِ َهــا َو نَفســي ب ِ ِجنَايَت َهــا

OfoghHa.ir

َو م ِ َطالِــي يَــا َسـيِّ ِدي؛ و زنجيرهــاى
گنــاه مــرا زمينگيــر نمــوده و
آرزوهــاي دراز مــرا زندانــى ســاخته
و دنيــا بــا غــرورش و نفســم بــا
جنايتــش و امــروز و فــردا كردنــم
در توبــه مــرا فريفتــه» .اینجــا
افتــادم ،بــه غــل و زنجیــر کشــیده
شــدم .در «اســفل ســافلین» بــا چــه
چیــزی غــل و زنجیــر میشــویم؟
بــا آرزوهــای دنیایــی ،نفــس
تمایــل دارد و گرفتــار میشــود،
لــذا در اینجــا حبــس میشــود.
در دعــا ،امیرالمؤمنیــن
بــه تــو یــادآوری میکنــد .علــی
از «اعلــی علییــن» دارد بــا تــو
حــرف میزنــد .میگویــد تــو
مــال اینجــا هســتی ،بیــا ،دســتت را
بــه مــن بــده .یــک یاعلــی بگــو،
ایــن غــل و زنجیرهــا را پــاره کــن.
آنجــا کــه تــو هســتی خبــری نیســت.
(علیهالســام)
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راه رهایی از زنجیرهای دنیایی

و آن گنــج ملکوتــی و آســمانی
دوســتان ایــن ســوره را غنیمــت را کشــف میکنــد ،دیگــر کــدام
بشــمارند .بــا ایــن ســوره دائــم آیــه اســت؟ اتفاقــ ًا اینهــا آیههــای
میتوانیــد اهتــزاز پیــدا کنیــد و ســیر اســمدار اســت ،روی ایــن آیــات
ـان فــي  اســم گذاشــته شــده .اســم ایــن
کنیــد« .ل َ َقــدْ َخ َل ْقنَــا ْالِن ْسـ َ
ـم َر َد ْدنــا ُه أَ ْسـ َف َل آی ـهای کــه اآلن شــما خواندیــد ،آیــه
أَ ْح َســنِ تَ ْقويـ ٍم ثُـ َّ
لين» از همیــن جــای خطرنــاک امانــت اســت .پایــان ســوره مبارکــه
ســاف ِ َ
بایــد شــروع کنیــد .راهــش ایمــان احــزاب اســت .آیــه امانــت واقعــ ًا
و عمــل صالــح اســت« .إ ِ َّ
ال ال َّ
ذيــن تکاندهنــده اســت« :إِنَّــا َع َر ْضنَــا
َ
ِ
الصالِحـ ِ
ـماوات َو الْ ْر ِ
ض
ـى السـ
ـات؛ مگــر الْمان َ َــة َع َلـ
آ َمنُــوا َو َع ِم ُلــوا َّ
َّ
ــن أَ ْن يَ ْح ِم ْلنَهــا َو
كســانى را كــه گرويــده و كارهــاى َو ال ْ ِجبــا ِل َف َأبَيْ َ
ُ
ْســان
شايســته كردهانــد» .همــه در دنیــا أَ ْشــ َف ْق َن مِنْهــا َو َح َم َل َهــا ْالِن
كان َظ ُلومــ ًا َج ُهــو ً
حبــس هســتند ،مگــر کســانی کــه إِنَّــ ُه َ
ال؛[ ]۱۲مــا
بــا دو بــال ایمــان و عمــل صالــح امانــت را بــر آســمانها و زميــن
َ
پــس از
ــر و كوههــا عرضــه كرديــم.
ْ
پــرواز کننــدَ « .ف َل ُه ْ
ــر َغيْ ُ
ــم أ ْج ٌ
َم ْمنُــو ٍن؛[ ]۱۱كــه پاداشــى بىمنــت برداشــتن آن ســر بــاز زدنــد و از آن
خواهنــد داشــت» ایــن «اجــر هراســناك شــدند؛ و[لى] انســان آن را
غیــر ممنــون» همــان «إ ِ َّن كِ
تــاب برداشــت .راســتى او ســتمگرى نــادان
َ
يــن» اســت کــه بــود» .خــدای متعــال بــا ادبیــات
الْبْــرارِ لَفــي عِ ِّليِّ َ
َســر از عالــم بــاال درمــیآورد .و بیــان دیگــری بــه شــما یــادآوری
میکنــد کــه تــو را امیــن شــمرده و
آن امانــت مخصــوص را بــه تــو داده.
 .۵آیه امانت
از آیــات مربــوط بــه ایــن بحــث ایــن امانتــی اســت کــه هیچکــس در
کــه ایــن ظرفیــت بیانــدازه و ایــن عالــم نتوانســت آن را قبــول و
بیانتهایــی کــه خــدای متعــال در تحمــل کنــد .کوههــا و آســمانها و
وجــود انســان بــه ودیعــت گذاشــته زمیــن هیچکــدام نتوانســتند و قبــول
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نکردنــد .ترســیدند ،کــم آوردنــد
چــون آن ظرفیــت را نداشــتند؛ ولــی
خــدای متعــال ایــن امانــت را بــه تــو
داده اســت .اینجــا بحثــی داشــتیم و
زمانــی مــن اشــاره کــردم کــه ایــن
امانــت ،از نظــر ظــرف ،قلــب شــما
اســت و از نظــر مظــروف ،والیــت
الهیــه و والیــة علیبــن ابیطالــب
(علیهالســام) اســت .والیــت امــام
جــواد (علیهالســام) اســت .ظرفــش در
وجــود شــما ،قلــب شــما اســت .و
مظــروف آن ،والیــت الهــی اســت.
متجلــی در والیــت امیرالمؤمنیــن
(علیهالســام) اســت .خوشــا بــه حالتــان!
مرحــوم عالمــه طباطبایــی بعــد از
مباحثاتــی کــه ذیــل آیــه امانــت
دارد کــه از بحثهــای ســنگین
ایشــان اســت ،میگویــد :مــراد
والیــت اســت ،همــان والیــت
الهــی .ایشــان یــک رســاله
عالــی و ســنگین هــم بهنــام
«رســالة الوالیــة» دارد کــه جــزو
شــاهکارهای حضــرت عالمــه اســت.
18
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 .۶آیه فطرت

آیــه دیگــری الزم داری تــا بدانــی
چــه کســی هســتی؟ آیــات ظرفیــت،
آیــات اســتعداد انســان ،آیــات
حقیقــت انســانی ،اصـ ً
ا ضــد نــدارد.
اگــر بخواهیــد از آیههــای نشــاندار
دیگــر ذکــر کنیــد ،بهنظــرم آیــه
«فطــرت» جــزو عالیتریــن ایــن
آیــات اســت کــه بــه همیــن اســم
میآیــد؛ آیــه فطــرت .آن نیــز
آیــهی بســیار عجیبــی اســت .آیــه
ســی در ســوره ســیام .ســوره روم،
ســوره ســیام قــرآن اســت .شــماره
ایــن آیــه هــم ،ســی اســت .ســی،
ســی .خــدا مــردم «سیســخت»
را از ایــن ســختیهایی کــه بــرای
آنهــا پیــش آمــده ،نجــات دهــد .بــه
امــام جمعــهاش گفتــم« :آخــر شــما
یکســخت و دو ســخت نیســتید،
سیســخت هســتید» .خــدای متعــال
کمکشــان کنــد .در وضعیــت
ســختی هســتند؛ آوارگــی و ســرما.
خیلــی دشــوار اســت .خــدای متعــال
بــه آنهــا صبــر بدهــد .بــه عزیزانــی
کــه امــکان دارنــد توفیــق بدهــد
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بتواننــد کمــک کننــد کــه حــاال
مشــغول هســتند .البتــه در آن شــرایط،
امدادرســانی هــم کار ســختی اســت.
نمونه و شــبیه و نظایرش را از نزدیک
دیدیــم ،کار خیلــی ســختی اســت.
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کــه در دامــن چنیــن اســتادی گوهری
مثــل امــام ،فطرتــش جــا میبینــد
و اینگونــه در عالــم میدرخشــد.

شناســنام ه شــما ایــن آیــات اســت.
همینهــا کــه گفتیــم کافــی اســت
َ
ــم البتــه اگــر انســان بــه همینهــا
آیــه فطــرت ایــن اســتَ « :فأق ِ ْ
ت َّ
َو ْج َهـ َ
ـك ل ِ ِّ
الل ِ ایمــان داشــته باشــد .ایــن ظرفیــت
ـر َ
لديــنِ َحنيف ـ ًا ف ِ ْطـ َ
ـاس َع َليْهــا ال تَبْديـ َ
ـل وقتــی در پیشــگاه خــدای متعــال
ـر النَّـ َ
الَّتـي  َف َطـ َ
ـق َّ
الل ِ ذلِـ َ
ل ِ َخ ْلـ ِ
ـك ِّ
ـم؛[ ]۱۳میایســتد و چیــزی میخواهــد،
الديـ ُ
ـن ال ْ َقيِّـ ُ
پــس روى خــود را بــا گرايــش تمــام چــه بایــد بخواهــد؟ بایــد مثـ ً
ا قاطــر
بــه حــق بــه ســوى ايــن ديــن كــن ،و االغ و طویلــه و ایــن چیزهــا را
بــا همــان سرشــتى كــه خــدا مــردم را بخواهــد؟ اینهــا را کــه نبایــد بخواهد.
بــر آن سرشــته اســت آفرينــش خداى میگفــت :شــما از خــدای متعــال چه
تغييرپذيــر نيســت .ايــن اســت میخواهــی؟ آرزوهایــت را فهرســت
همــان ديــن پايــدار» .اهــل معرفــت کــن .آرزوهــای خیلــی از مــا در
بــا آیــهی فطــرت ،چــه میکننــد؟! همیــن ســطح اســت ،از قبیلــه طویلــه
اصــ ً
ا اهــل معرفــت یعنــی چــه اســت ،منتهــا شــیک آن .آرزوهایــش
کســی؟ یعنــی مث ـ ً
ا شــهید مطهــری ،در همیــن دایــره اســت .تــا بهحــال
عالمــه طباطبایــی ،امــام راحــل چــه کار میکــردی؟ وقتی در پیشــگاه
عظیمالشــأن .یعنــی اســتاد امــام ،خــدای متعــال قــرار میگیــری
آیــتاهلل شــاهآبادی کــه بــه ایشــان چــه میخواهــی و چــه چیــزی تــو
«فیلســوف فطــرت ،حکیــم فطــرت» را حســرت میدهــد؟ آنچــه تــو
میگوینــد .آن شــخصیت ناشــناخته را حســرت میدهــد بایــد مقــام
و بــزرگ اصـ ً
ا تمــام مکتب ســلوکی کاملیــن باشــد ،اگــر مؤمــن کامــل یــا
ایشــان را بــر ایــن آیــه اســتوار کــرده مؤمــن پیشــرفتهای را دیدیــد ،بایــد
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حســرت بخوریــد .حســرت کســی
را بخوریــد کــه از یقیــن بهــره دارد،
یعنــی آن مراتــب را آرزو کنیــد .اگــر
زیباتریــن اعمــال را در ایــن عالــم
دیدیــد ،حســرت بخوریــد و تمنــا
کنیــد .حسـ ِ
ـرت بهتریــن و زیباتریــن
نیتهــا را بخوریــد .بگوییــد
مــن هــم میخواهــم .در پیشــگاه
خــدای متعــال دســت دعــا و تمنــا
برمیداریــد ،میگوییــد« :اللهــم»
ولــی کامــل ،از همــان
و از باطــن
ّ
قلههــا مــدد میگیریــد و میگوییــد:
َّ
ـم َصـ ِّ
ـل َع َلــى  ُم َح َّمـ ٍ
ـد َو آلِــهِ،
«الل ُهـ َّ
َو ب َ ِّلــغْ بِإِي َمانِــي أَ ْك َمـ َ
ـل ْالِي َمــا ِنَ ،و
ــل يَقِينِــي أَ ْف َض َ
اج َع ْ
ــل الْيَقِيــنِ َ ،و
ْ
َ
انْتَــهِ بِنِيَّتِــي إِلَــى أ ْح َســنِ النِّيَّـ ِ
ـات»
همـهاش بــاب افعــل التفضیــل اســت.
« َو ب ِ َع َملِــي إِلَــى أَ ْح َســنِ الْ ْع َمــال».
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امیدواریــم بهحــق امــام جــواد
(علیهالســام) ایــن دعــای نورانــی دربــاره
همــه مســتجاب شــود .شــما کــه
در قلبتــان محبــت و والیــت
امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) را داریــد،
میتوانیــد تمــام ایــن گنجهــا را
نقــد کنیــد ،میتوانیــد همــه ایــن
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اســتعدادها را بــه فعلیــت برســانید،
چــون ســرمایهدار هســتید .کســی
در پیشــگاه حضــرت شــروع بــه
گلــه از فقــر کــرد .میگفــت :مــن
نــدارم ،گرفتــارم .حضــرت فرمــود:
تــو نــداری؟ بعــد بــه او یــادآوری
کردنــد و گفتنــد :اگــر حــاال همــه
آنچــه در ایــن عالــم اســت بــه تــو
بدهنــد ،ولــی محبــت و والیــت و
دوســتی مــا را از تــو بگیرنــد حاضــر
هســتی؟ گفــت :نــه یابــن رســول اهلل!
گفــت :پــس تــو چیــزی داری کــه
همــه عالــم بــا آن برابــری نمیکنــد.
بایــد قــدر باید بدانیم و شــاکر باشــیم.
خــدای متعــال ارواح مطهــر شــهدا،
امــام راحــل عظیمالشــأن ،شــهدای
هفــت تیــر؛ شــهید بهشــتی عزیزمــان،
شــهدایی کــه در کنــار حــرم
مطهرشــان هســتیم ،شــهید ســلیمانی
عزیــز ،همــه را از مــا راضــی کنــد .ما
را بــا شــهادت بــه آنهــا ملحــق ســازد
و موانــع ظهــور را مرتفــع کنــد .رهبــر
عزیزمــان را بــرای مــا حفــظ کنــد.
دشــمنانمان را بیــش از ایــن خــوار
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و ذلیــل کنــد .گرفتاریهــا را از
زندگــی عمــوم دوســتان اهلبیــت،
از عمــوم بشــریت مرتفــع گردانــد.
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