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ــٍدَوآلـِـهِ، َعَلــىُمَحمَّ َصــلِّ »اللَُّهــمَّ
ــْغبِإِیَمانـِـيأَْكَمــَلاْلِیَمــاِن،َو َوبَلِّ
ــِن،َو ــَلالْیَقِی ــيأَْفَض ِ ــْلیَقِین اْجَع
ــهِبِنِیَّتـِـيإِلَــىأَْحَســِنالنِّیَّــات«. انْتَ

ایــام پرنــور بدرقــه مــاه خــدا و 
عیــد ســعید فطــر را بــه همــه ی 
بــرادران و خواهــران عزیــزم تبریــک 
ــی  ــای نوران ــم. روزه ــرض می کن ع
ظاهــراً  کــه  شــوال  مکــّرم  مــاه 
اســت،  آن  روز  پنجمیــن  امــروز 
بــاد! مبــارک  شــما  همــه ی  بــر 

وقتــی  گذشــته  ســال های  در 
فرصت هایــی شــبیه ایــن فرصــت 
ــد  ــوالً چن ــا معم ــد، م ــم می ش فراه
ــاه  ــه م ــاب ادب بدرق ــه ای در ب جمل
مبــارک رمضــان خدمــت عزیــزان 
عــرض می کردیــم. امــروز خالصــه ی 
ایــن مطالــب را به خاطــر اهمیــت 
زیــادی کــه دارد، بــا تأکیــد بــر یــک 

مطلــب بســیار مهــم عــرض می کنــم. 
ایــن عرایــض مــا جنبــه ی شــکِر 
ــد  ــه امی ــادآوری دارد؛ ب ــت و ی نعم
آنکــه خــدای متعــال توفیــق دهــد این 
ــود. ــزون ش ــا روزاف ــات در م توجه

تجلی تمام صفات خداوند در  
ماه رمضان

ــاه  ــه م ــن اســت ک ــی ای ــب اصل مطل
خــدا ویژگــی و اســرار و ظرفیت هــا 
ــی  ــی دارد. چــه نام ــل بیکران و فضای
بهتــر از مــاه خــدا بــر ایــن مــاه 
بیــان  طبــق  گذاشــت؟  می تــوان 
ایــن  )صلی اهلل علیه وآلــه(  اعظــم   پیامبــر 
مــاه َشــرف انتســاب به نــام نامــی 
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی دارد: 
ــْم ...ُدعِیتُ ــْهُرالَلِّ ــْمَش ــَلإِلَیک »أَْقبَ
«. تعبیــر »شــهر فِیــهِإِلـَـىِضیاَفــةِالَلِّ
ــر بســیار عجیــب و بزرگــی  الل« تعبی
ــه می شــود  ــی گفت اســت؛ چــون وقت
ــی  ــمای اله ــه ی اس ــهرالل«، هم »ش
اســم  »الل«  زیــرا  دربرمی گیــرد.  را 
ــه و مقــام جمــع الجمــع اســت  جالل
و همــه ی »اسماءالحســنى« در آن، 
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ــن  ــت. بنابرای ــوی اس ــدرج و منط من
ــاالل« ــد »ی ــده ای می گوی ــی بن وقت
گویــا گفتــه »یــاكریــم،یــاعلیــم،
ــر ــابصی ــاســمیع،ی ــم،ی ــاحکی ی
ــک  ــا ی ــوف«. ب ــارئ ــز،ی ــاعزی ی
ــال  ــدای متع ــا اهلل، خ ــِن ی ــار گفت ب
را بــه همــه ی نام هــای زیبــای او 
خوانده اســت. ایــن ویژگــی اســم 
»الل« تبــارک و تعالــی اســت. لــذا 
ــن  ــهرالل« و ای ــم »ش ــی می گویی وقت
مــاه را بــه ذات اقــدس حضــرت حق 
ــم،  ــبت می دهی ــی نس ــارک و تعال تب
درواقــع ایــن ویژگــی نیــز اینجــا 
رمضــان  پــس  می شــود.  جــاری 
شــهرالرحمن، »شــهرالکریم،
شــهرالرئوف، شــهرالرحیم،
ــت.  ــهرالحکیم« اس ــهرالعلیم،ش ش
خداونــد تبــارک و تعالــی ایــن مــاه را 
دارای چنیــن ظرفیتــی قرار داده اســت. 
ــام  ــاه رمضــان به ن ــرف انتســاب م ش
ــم«، از  ــا »الحکی ــم« ی ــدس »العلی مق
ــه قــرآن کریــم برمی گــردد؛  جهتــی ب
ــد  ــه خداون ــت ک ــی اس ــی ماه یعن
را  قــرآن  تعالــی در آن،  تبــارک و 
داده اســت. هدیــه  انســان ها  بــه 

قــرآن یعنــی چــه؟ یعنــی نازلــه 
ــال در  ــدای متع ــه خ ــی ک ــم ربوب عل
دســترس بشــر قــرار داده. انســان 
ــد  ــم می توان ــرآن کری ــتن ق ــا داش ب
ــت  ــن دس ــن و آخری ــم اولی ــه عل ب
کریــم  قــرآن  داشــتن  بــا  یابــد، 
و  زمــان  فراســوی  بــه  می توانــد 
مــکان اشــراف پیــدا کنــد، بــا داشــتن 
ــم و  ــد از خش ــم می توان ــرآن کری ق
رضــای پــروردگار متعــال آگاه شــود. 
ــاه  ــرآن، م ــاه ق ــی م ــدا یعن ــاه خ م
تجلــی علــم الهــی بــر انســان ها 
ــّدس  ــب مق ــر قل ــی ب ــق تجل ازطری
ــب  ــه قل ــه( ک ــم )صلی اهلل علیه وآل ــر اعظ پیامب
ــب  ــرآن از قل ــکان اســت. ق ــم ام عال
مبــارک پیامبــر بــه زبــاِن مبــارِک 
ــان  ایشــان منعکــس می شــود و از زب
ــان و ســپس  ــه گــوش مؤمن ایشــان ب
بــه دل هــا و اندیشــه ها و عقــول 
ــن  ــت ای ــا قیام ــد. ت ــریت می رس بش
اگــر  البتــه  دارد،  ادامــه  تجلی هــا 
خودشــان را درمعــرض قــرار دهنــد.
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اســتفاده  خــدا  اولیــای  ســخن  از 
ــارک  ــاه مب ــر م ــه در ه ــود ک می ش
ــدی آن  ــای بهره من ــه اقتض ــان ب رمض
ــم  ــرآن کری ــدر«، ق ــةالق ــاه از »لیل م
ــر دل هــای  ــی خاصــی ب ــاره تجل دوب
به حــال  خوشــا  دارد.  مؤمنــان 
ــژه  ــای وی ــن بهره ه ــه ای ــانی ک کس
را دارنــد! اینکــه در مــاه مبــارک 
رمضــان، تــالوت یــک آیــه از قــرآن 
ــن  ــِر ای ــالوت کّل آن در غی ــل ت مث
ــا  ــه م ــام را ب ــن پی ــت، همی ــاه اس م
ــان  ــر عزیزم ــخنان پیامب ــد. س می ده
ـذي الَـّ َرَمضــاَن »َشــْهُر آیــه  و 
أُنـْـِزَلفیــهِالُْقــْرآن؛]۱[ مــاه رمضــان 
]همــان مــاه[ اســت کــه در آن قــرآن 
فــرو فرســتاده شــده اســت « و ســایر 
تأکیدهــا نمی خواهــد یــک قصــه 
تاریخــی را بــرای مــا بگویــد کــه در 
مقطعــی از زمــان چنیــن چیــزی اتفاق 
افتــاد و تمــام شــد. از مجموعــه آیات 
ــه(  ــم )صلی اهلل علیه وآل ــر اعظ ــر پیامب و تعابی
ــن  ــه ملکــوت ای اســتفاده می شــود ک
ــت  ــا حقیق ــژه ای ب ــبت وی ــاه نس م
قــرآن کریــم دارد. در ایــن مــاه اهــل 
جلوه هــای  از  می تواننــد  ایمــان 

ویــژه قــرآن عظیــم کــه جلــوه خاص 
ــروردگار  ــَرم پ ــم و ک ــت و عل حکم
شــوند. بهره منــد  اســت،  متعــال 

ــگاه  ــه ن ــوع این گون ــه موض ــر ب اگ
کنیــم، اتفــاق دیگــری بــرای مــا 
وقتــی  پــس  می خــورد.  رقــم 
ــی  ــی ماه ــهرالل«، یعن ــم »ش می گویی
ــا  ــی ب ــارک و تعال ــد تب ــه خداون ک
ــود  ــد و می ش ــوه می کن ــش جل کَرم
»شــهرالکریم« بــا همــه ی معانــی 
زیبایــی کــه در کــرم و کرامت اســت. 
ــی  ــهرالل«، یعن ــم »ش ــی می گویی وقت
»شــهرالغفور«. ســفره مغفــرت الهــی 
در ایــن مــاه به گونــه ای گســترده 
ــد اگــر کســی از  اســت کــه فرموده ان
آمــرزش محــروم شــود، شــقی اســت. 
در افطــار و ســحر و بــه هر مناســبتی، 
می شــوند.  بخشــیده  گنهــکاران 
ــر  ــد فط ــب عی ــال در ش ــدای متع خ
ــاه، می بخشــد.  ــن م ــدازه کل ای ــه ان ب
ــرت  ــاه درخشــش مغف ــی م ــن یعن ای
الهــی اســت. بنابرایــن »شــهرالل«
ــهرالتواب، ــهرالغفور،ش ــی »ش یعن
ــاص او  ــر خ ــه مِه ــهرالرحیم«ک ش
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ــه  ــت ک ــش اس ــال بندگان ــامل ح ش
را  خــود  کم وکاســتی های  بتواننــد 
جبــران کننــد. همچنین »شــهرالرب«
تبــارک و تعالی اســت، رّب از اســماء 
بــزرگ پــروردگار متعــال اســت.

ــارک  ــاه مب ــن در م ــان های مؤم انس
رمضــان از ربوبیــت پــروردگار متعال، 
بهــره ی ویــژه ای دارنــد؛ پــرورش 
عقالنــی و پــرورش فکــری و پرورش 
ضمیــر و قلبــی آنــان بــرای ارتبــاط با 
ــت.  ــاه اس ــن م ــوت در ای ــم ملک عال
جالــب اســت کــه مظهــر تــاّم همــه ی 
ــت؛  ــل اس ــّی کام ــماء در ول ــن اس ای
ــاه  ــن م ــا ای ــم ب ــّی اعظ ــن ول بنابرای
ــه  ــد ک ــدا می کن ــژه ای پی ــبت وی نس
ــت  ــای اوس ــت عظم ــق والی ازطری
بــه  ایشــان  ازطریــق  انســان ها  و 
ــد.  ــدا می کنن ــنى« راه پی »اسماءالحس
ِاَلْْســَماُء فرمودنــد: »نَْحــُنَوالَلَّ
ــدا آن  ــه خ ــوگند ب ــنَى؛]۲[ س اَلُْحْس
ــا  ــتیم«. اینج ــا هس ــو م ــای نیک نام ه
بحث هــای دقیقــی هســت کــه خــارج 
اســت.  مــا  از حوصلــه ی جلســه 
اینجــا مطالــب خیلــی خاصــی مطــرح 

عــرض  خواســتم  امــا  می شــود، 
ــک کلمــه اســت: »شــهرالل«.  ــم ی کن
وقتــی این گونــه شــد، حــق ایــن مــاه 
اســت کــه دو مــاه بــرای آن اســتقبال 
وجــود داشــته باشــد. یعنــی شــما از 
ــزی  ــا برنامه ری ــب ب ــّرم رج ــاه مک م
و آداب و طرح هایــی بایــد آمــاده 
شــوید کــه از ایــن مــاه اســتقبال 
کنیــد. گویــا آن همــه برنامه هــای 
مــاه رجــب کــه دیدنــی اســت و 
آن همــه برنامه هــای مــاه شــعبان 
اســت،  شــنیدنی  و  گفتنــی  کــه 
ــارک  ــاه مب ــتقبال از م ــه ی اس به منزل
رمضــان اســت کــه مــاه خــدا اســت.

 

ویژگی خاص ماه شوال

از ایــن طــرف ماهــی بــا خصوصیــات 
مســتقل،  به طــور  شــوال  مــاه 
برنامــه ای در آن نیســت. مثــاًل اینکــه 
بگوینــد در مــاه شــوال ایــن دعــا یــا 
آن نمــاز را بخوانیــد. برنامــه خاصــی 
بــه شــما ارائــه نمی شــود، چــون 
پُــر از برنامــه اســت. برنامــه مــاه 
شــوال چیســت؟ بدرقــه مــاه مبــارک 
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رمضــان اســت. حــال انســان مؤمــن 
ــه اســت.  ــاه شــوال، حــال بدرق در م
ــی  ــارک رمضــان یعن ــاه مب پیشــوازِ م
ــاه  ــا روی خــودش دارد به ســمت م ب
مبــارک رمضــان حرکــت می کنــد 
در  می شــود.   نزدیــک  آن  بــه  و 
ــب  ــا فکــر و قل ــاه مکــّرم شــوال ب م
و جانــش، مــاه خــدا را کــه دارد 
بدرقــه  می گیــرد،  فاصلــه  آن  از 
کســی  عزیزتریــن  مثــل  می کنــد 
می گیــرد  فاصلــه  او  از  دارد  کــه 
می کنــد.  خداحافظــی  او  بــا  و 
ایــن خــود آدابــی پیــدا می کنــد.

دلتنگی مؤمن برای ماه رمضان 

دعــای  در  بدرقــه  ادب  آغــاز 
مبارکــه  صحیفــه  چهل وپنجــم 
ســجادیه اســت کــه قبــاًل هــم اشــاره 
ــار ادب  ــای چهل وچه ــر دع ــد. اگ ش
اســتقبالی اســت، دعــای چهل وپنجــم، 
ادب وداع یــا ادب بدرقــه اســت. 
از  سرشــار  چهل وپنجــم  دعــای 
لطائــف و معــارف الهیه اســت. دعای 
چهل وپنجــم، مقدمــه شــگفت انگیز 

ــن شــورانگیزی در مواجهــه  و مضامی
ــه  ــام بدرق ــی در مق ــاه اله ــن م ــا ای ب
ســالم های  دارد.  خداحافظــی  و 
عجیبــی در آن اســت و ذیــل آن، 
ــان و  ــارک رمض ــاه مب ــی از م توصیف
ــاه  ــن م ــه ای ــت ک ــی اس ظرفیت های
دارد و ســپس تعابیــر خاصــی دارد 
ــد  ــان بای ــه انس ــا اینک ــاط ب در ارتب
ــاره  یــک ســال منتظــر بمانــد تــا دوب
ــن  ــد و ای ــان برس ــارک رمض ــاه مب م
انتظــار نــه یــک انتظــار منفعــل، بلکــه 
ــود و  ــد ب ــال خواه ــار فع ــک انتظ ی
ــا رجــب و  ــال، نه تنه ــن انتظــارِ فع ای
شــعبان، بلکــه همــه ماه هــای انســان 
ــاه  ــتقبال از م ــه اس ــن را به منزل مؤم
می دهــد.  قــرار  رمضــان  مبــارک 
ــس از  ــن پ ــان مؤم ــا انس ــی گوی یعن
خــروج از مــاه مبــارک رمضــان و 
بعــد از اینکــه عیــد فطــر را پشت ســر 
ــه  ــم او در بدرق ــک چش ــت، ی گذاش
ــه  ــد از میان ــت و بع ــارک اس ــاه مب م
ــم  ــر آن، چش ــوال و از اواخ ــاه ش م
به ســمت  انســان مؤمــن دوبــاره  
اســتقبال از مــاه مبــارک رمضــان 
برمی گــردد و حالــت  بعــد  ســال 
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ــار  ــک انتظ ــه ی ــا ن ــار دارد، منته انتظ
ــه  ــم ب ــای چهل وپنج ــل. در دع منفع
ــن  ــان مؤم ــه انس ــد ک ــاد دادن ــا ی م
بایــد در انتظــار فعــال بــرای مــاه 
مبــارک رمضــان آینــده قــرار بگیــرد، 
ــن  ــدیم ای ــه ش ــال متوج ــون امس چ
عظیمــی  ظرفیت هــای  چــه  مــاه 
شــدیم  متوجــه  ضمنــًا  داشــت، 
ــم.  ــت دادی ــی را از دس ــه چیزهای چ
ــم  ــال می خواهی ــگاه از خــدای متع آن
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــه م ــا را ب ــه م ک
ــی  ــا آمادگ ــی ب ــاند، ول ــده برس آین
بیشــتر بــرای بهره مندی هایــی کــه 
لطیــف  به صــورت  عرائضــم  اول 
اشــاره کــردم. تعبیــر »شــهرالل« و 
»اسماءالحســنى«  بــر  آن  تطبیــق 
اگــر بازگشــایی بشــود ابعــادی دارد. 
ــردم،  ــه اش را عــرض ک ــن دو نمون م
نمونه هــای دیگــری هــم دارد کــه 
ــت. ــوظ اس ــودش محف ــای خ در ج

ایــن  انســان  باشــد  توفیــق  کاش 
موضوعــات را بــا دیگــران مــرور 
ــن  ــه ای ــا بفهمــد ک ــد ت و گفتگــو کن
مــاه در خــودش چقــدر گنجینــه  

دارد. ســپس بــه خویــش می نگــرد و 
ــد آن بهــره الزم را نبرده اســت.  می بین
انســان شــکل  حــّس عجیبــی در 
ــن  ــاره ای ــن دوب ــا م ــه آی ــرد ک می گی
ــد التمــاس  ــد؟ بای ــاه را خواهــم دی م
ــه  ــرا ب ــال م ــدای متع ــه خ ــم ک کن
مــاه رمضــان آینــده برســاند و در 
ــود را  ــوم خ ــق ش ــه، موف ــن فاصل ای
ــان  ــی هم ــن آمادگ ــازم. ای ــاده س آم
ــا آن را »انتظــار  ــه م ــی اســت ک حالت
چیــزی  همــان  می نامیــم.  فعــال« 
کــه در ارتبــاط بــا ولی اهلل االعظــم 
داریــم  )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف وعلیه الســالم( 

منتظــِر  مؤمنــان،  می گوییــم  و 
ــد. ایشــان هســتند، در انتظــار ظهورن

انتظار، خود یک عمل محسوب  
می شود

ــات  ــاس کلم ــار را براس ــی انتظ وقت
می کنیــم،  معنــا  خــدا  اولیــای 
ــًا  ــت صرف ــم انتظــار یــک حال می بینی
ــگ  ــه در فرهن ــت، بلک ــی نیس روح
جنــس  از  انتظــار  خــدا،  اولیــای 
عمــل اســت؛ چنان کــه فرمودنــد: 
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»اَفَضــُلاَعمــالانِتِظــاُرالَفــَرج؛]۳[ 
برتریــن اعمــال، انتظــار فــرج اســت«. 
انتظــار، هــم عمــل قلبــی، هــم عمــل 
ــی و عمــل  ــم عمــل باطن ــی و ه قالب
ــد  ــن بای ــی مؤم ــت. یعن ــری اس ظاه
ــود  ــودی خ ــای وج ــام ظرفیت ه تم
را، باطنــی و ظاهــری و جســمی و 
ــه  ــه دارد ب ــی، هرچ ــی و روح روان
ــرای  ــود را ب ــا خ ــاورد ت ــدان بی می
آن اتفــاق بــزرگ آمــاده کنــد. از 
ــط  ــد نه فق ــه او می گوین ــن رو ب همی
ــی،  ــن تالشــی کن ــد چنی خــودت بای
بلکــه ایــن تالشــت را بایــد بــه 
جمــِع  یعنــی  بگــذاری.  اشــتراک 
پیرامــون خــود از خانــواده ات تــا 
هــر جــا کــه حــوزه تأثیــر داری، 
و  دیــدار  آن  بــرای  هــم  را  آنهــا 
رخــداد بــزرگ کــه طلــوع خورشــید 
ــی. ــاده کن ــت، آم ــا اس ــت عظم والی

مــاه مبــارک رمضــان کــه تجلــی 
همــان والیــت عظمــا و والیــت 
الهــی به صــورت ســاالنه در آینــه 
زمــان بــا محوریــت لیلــة القــدر 

ــه  ــت ک ــه ای اس ــک ماه ــط ی در بس
اســمش مــاه مبــارک رمضــان اســت.  
انســان مؤمــن ایــن را به  صــورت 
در  فعــال  و  انتظــار ســاالنه  یــک 
خــود قــرار می دهــد کــه بتوانــد 
ــه مــاه  ــا آمادگــی ویــژه و بهتــری ب ب
مبــارک رمضــان پیــِش رو برســد. مــاه 
شــوال، مــاه عجیبــی اســت، مــاه 
ــان  ــی اســت. دل انس ــه و دلتنگ بدرق
رمضــان  مبــارک  مــاه  پشت ســر 
ــم  ــان کری ــن میهم ــا ای ــی رود، گوی م
عزیــز از مــا خداحافظــی کــرده و 
مــی رود و مــا دنبالــش می رویــم 
بکنیــم.  دل  آن  از  نمی توانیــم  و 
ــت. از  ــی اس ــن ماه ــوال چنی ــاه ش م
اواخــر شــوال و ورود بــه مــاه بعــدی 
ــاه  ــتقبال از م ــای اس ــان در فض انس
می افتــد. آینــده  رمضــان  مبــارک 
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اهمیت و ضرورت حفظ 
دستاوردهای ماه رمضان

مــاه مکــّرم شــوال ادب بدرقــه ای 
ویــژه دارد، روز اولــش کــه عیــد 
و  برنامه هــا  آن  بــا  فطــر  ســعید 
اســت.  خــودش  خــاص  اعمــال 
ــه  ــد ســعید فطــر بالفاصل ــد از عی بع
بگیــر!  روزه  دوبــاره  می گوینــد 
چیســت؟  روزه  ایــن  می گوییــم 
ــت.  ــاص اس ــه خ ــان برنام ــن هم ای
وظیفــه خــاص مؤمــن در مــاه مبــارک 
ــد  ــاال می گوی ــود. ح ــان روزه ب رمض
در خداحافظــی بــا مــاه خــدا دوبــاره 
پیشــنهاد  روز  هفــت  بگیــر.  روزه 
شده اســت. ایــن روزه همــان ادب 
ــد  ــما داری ــی ش ــت، یعن ــه اس بدرق
ــد. ــی می کنی ــاه روزه خداحافظ ــا م ب

و  لطایــف  مجموعــه  روزه  در 
ــت  ــا، مراقب ــت؛ مراقبت ه ــرار اس اس
ــنوایی،  ــت ش ــمی، مراقب ــی، چش زبان
جوارحــی. معنــای روزه ایــن اســت. 
از امــام ســجاد )علیه الســالم( در دعــای 
چشــم  شــنیدیم.  چهل وچهــارم 
و گــوش و دســت و پــا و قلــب 

ــا روزه  ــند ت ــد روزه باش ــان بای انس
اصلــی شــکل بگیــرد. معنایــش ایــن 
اســت کــه وقتــی از مــاه مبــارک 
رمضــان جــدا می شــوید، ایــن حــس 
مراقبت هــای  آن  بــا  را  روزه داری 
مربــوط بــه روزه بــا خودتــان بــه بعد 
از مــاه مبــارک رمضــان می آوریــد بــه 
مــدد ایــن ماهــی کــه اســمش شــوال 
اســت و بــا عیــد ســعید فطــر شــروع 
شــده و خــدای متعــال در شــب 
و روز عیــد بــه شــرف و کرامــت 
)صلی اهلل علیه وآلــه(  محمــد  آل  و  محمــد 
عنایــات عجیبــی بــه جامعــه مؤمنــان 
ــه  ــّرف ب ــه مش ــت ک دارد. روزی اس
ــرم  ــد، مک ــد و آل محم ــرف محم ش
ــد، و  ــد و آل محم ــت محم ــه کرام ب
ــد  ــد و آل محم ــور محم ــه ن ــور ب من
روز  شــوال  مــاه  اول  روز  اســت. 
خاصــی اســت. کل مــاه شــوال از این 
جهــت حــس خاصــی دارد یعنــی در 
ــر  ــد فط ــر اســت، عی ــد فط ــو عی پرت
ــد.  ــوال را پوشــش می ده ــاه ش کل م
ــس  ــن ح ــم اآلن همی ــما ه ــاید ش ش
ــرای  ــی ب ــش دلتنگ ــد؛ عالمت را داری
ــغولِی  ــان و دل مش ــارک رمض ــاه مب م
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ــتاوردهای  ــظ دس ــرای حف ــن ب مؤم
مــاه مبــارک رمضــان اســت، عالمتش 
امیــد انســان مؤمــن بــرای اســتخراج 
ــای  ــدر در روزه ــای لیلة الق گنجینه ه
پیــِش رو اســت و حــس عجیبــی کــه 
مؤمــن دارد و دائــم می خواهــد ســراغ 
قــرآن بــرود. اگــر در مــاه شــوال 
پیوســته دلتــان بــرای تــالوت قــرآن و 
روزه و ســحر تنــگ می شــود، خوشــا 
ــت  ــن اس ــش ای ــان! معنای ــه حال ت ب
بهره هایــی نصیب تــان شــده.  کــه 
اگــر انســان ایــن دلتنگــی را نداشــته 
ــد  ــد، بای ــته باش ــم داش ــا ک ــد ی باش
ــورد.  ــف بخ ــودش تأس ــال خ ــه ح ب
ــاه  ــا م ــته ب ــود نتوانس ــوم می ش معل
خــدا مصاحبــت کنــد. امــا اگــر 
ــن  ــه ای ــرای اینک ــتید، ب ــگ هس دلتن
حــس غریــب در شــما تقویــت شــود 
فرمودنــد از فــردای عیــد فطر شــروع 
ــن روزه  ــد. ای ــن کنی ــه روزه گرفت ب
گرفتــن، انتقــال آن حالــی اســت کــه 
ــارک رمضــان داشــتیم  ــاه مب ــا در م م
بــه بعــد از مــاه مبــارک رمضــان 
ــود.  ــل می ش ــن روزه منتق ــا ای ــه ب ک
دوســتانی کــه توفیــق داشــتند خوشــا 

ــق  ــه توفی ــا ک ــان! آنه ــه سعادت ش ب
نداشــتند ایــن دو ســه روز باقی مانــده 
ــه  ــی ک ــمارند. عزیزان ــت بش را غنیم
روزه  نمی تواننــد  دلیلــی  هــر  بــه 
بگیرنــد، همــان حالــت حســرتی 
را کــه در مــاه رمضــان دارنــد آن 
حســرت و غصــه را ایــن روزهــا هــم 
ــد کــه کاش مــن  ــا خــود نگــه دارن ب
ــن  ــودم. ای ــه ب ــروز را روزه گرفت ام
ــی  ــن خیل ــد. ای ــته باش حــس را داش
فــرق می کنــد بــا کســی کــه روز 
ــه  ــه ب ــه توصی ــوال ک ــاه ش ــم م پنج
ــد  ــه باش ــده، روزه نگرفت روزه اش ش
و حســرت هــم نخــورد. ایــن یعنــی 
درســت  را  بدرقــه  ادب  نتوانســته 
ــد  ــان نتوان ــر انس ــد. اگ ــت کن رعای
ــد  ــت کن ــه را خــوب رعای ادب بدرق
ــتقبال  ــد ادب اس ــت نتوان ــن اس ممک
را بــرای مــاه مبــارک رمضــان آینــده 
ــن  ــاه شــوال از ای ــز به جــا آوَرد. م نی
جهــت یــک مــاه واســطه اســت؛ 
بیــن مــاه خــدا در مقــام  ماهــی 
ــام  ــدی در مق ــای بع ــه و ماه ه بدرق
اســتقبال. اوج ایــن اســتقبال، مــاه 
ــاه معظــم شــعبان  مکــرم رجــب و م
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ــرض  ــه ع ــور ک ــا همان ط ــت. ام اس
کــردم مؤمــن دائمــًا در حالــت انتظــار 
می بــرد  به ســر  خــدا  مــاه  بــرای 
و ایــن حالــت انتظــار، مجموعــه 
ــن  ــر و عمــل انســان مؤم فکــر و ذک
اســت کــه پیوســته می خواهــد از 
ــذر  ــا از رهگ ــد ت ــت کن ــا مراقب اینه
ــاق  ــد در او اتف ــا رش ــن مراقبت ه ای
ــارک  ــاه مب ــه م ــن رشــد ب ــد و ای بیفت
ــی  ــده الحــاق شــود. وقت رمضــان آین
ــرواز  ــرای او پ ــگاه ب ــد، آن الحــاق ش
ــل  ــه قاب ــود ک ــد ب ــکفتنی خواه و ش
ــی  ــف نیســت. شــکوفایی اصل توصی
ــت؛  ــدا اس ــاه خ ــن در م ــان مؤم انس
بــه  کــه  اســت  اینهایــی  یعنــی 
مــا وعــده دادنــد؛ چــه از جهــت 
ــارش  ــل ب ــه ذی ــی ک ــارت باطن طه
مغفــرت الهــی صــورت می گیــرد، 
چــه از جهــت رشــد و بالیــدن و 
فــالح کــه طلــوع اســتعدادهای الهــی 
در انســان اســت. اگــر بخواهــم شــما 
مبارکــه ســجادیه  بــه صحیفــه  را 
ــای  ــه دع ــاره ب ــم، دوب ــه بده مراجع
ــد  ــم. بع ــاع می ده ــم ارج چهل وپنج
از آن فــراز کــه دربــاره روز عیــد 

ــَك ــوُبإِلَیْ ــانَتُ َّ ــت »إِن ــر اس فط
ــُه ــِذيَجَعْلتَ ــاالَّ َ ــْومِفِْطرِن ــيیَ ِ ف
لِْلُمْؤمِنِیــَنعِیــداًَوُســُروراً،َوِلَْهِل
 مِلَّتـِـَكَمْجَمعــًاَوُمْحتََشــداًمـِـْنُكلِّ
ــَلْفنَاُه ــوءٍأَْس ــاُه،أَْوُس ــٍبأَْذنَبْنَ َذنْ
ــه  ــن اســت ک ــت از ای ــه حکای ...«ک
مؤمــن  انســان  حــال  اصلی تریــن 
در روز عیــد فطــر، حالــت توبــه 
ــه  ــن جمل ــب از ای ــن مطل ــت. ای اس
ــم  ــود، آن ه ــتفاده می ش ــور اس این ط
نــه یــک توبــه معمولــی، بلکــه »توبــًة
نصوحــًا«کــه توبــه ی خالصی اســت 
کــه گنــاه دیگــر در آن تکــرار نشــود. 
َوااِلْرتِیـَـاِب، ــكِّ »َخَلَصــْتمـِـَنالشَّ
ــا ــا،َوثَبِّتْنَ ــا،َواْرَضَعنَّ َفتََقبَّْلَهــامِنَّ
 ــمَّ ــد: »اللَُّه ــد می فرماین ــا«. بع َعَلیَْه
ــِد، ــاِبالَْوعِی ــْوَفعَِق ــاَخ اْرُزْقنَ
ــى ــودَِحتَّ ــَواِبالَْمْوُع ــْوَقثَ َوَش
َةَمــانَْدُعــوَكبـِـهِ،َوَكْأبََة نَِجــَدلـَـذَّ
ــُه.« در بعضــی از  ــتَِجیُرَكمِنْ ــانَْس َم
نســخه ها »كآبــة« اســت. ایــن همــان 
ــَدَك ــاعِنْ ــت. »َواْجَعْلنَ ــدوه اس ان
ابِیــَنالَِّذیــَنأَْوَجبْــَت مِــَنالتَّوَّ
ــه  ــن همــان توب ــَك...« ای ــْمَمَحبَّتَ لَُه



12

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

جامعــی اســت کــه انســان توقــع 
ُمَراَجَعــَة مِنُْهــْم َقبِْلــَت »َو دارد. 
ــَن«. ــَدَلالَْعادِلِی ــاأَْع ــَك،یَ ِ َطاَعت

خوف و رجا، دو بال پرواز مؤمن 

ــگ  ــل و درن ــل تأم ــه، قاب ــن جمل ای
اْرُزْقنـَـاَخْوَف فــراوان اســت: »اللَُّهــمَّ
ــَواِب ــْوَقثَ ــِد،َوَش ــاِبالَْوعِی عَِق
الَْمْوُعــودِ«. یعنــی مــا از خــدای 
ترســی  کــه  می خواهیــم  متعــال 
را روزی مــا کنــد کــه فوق العــاده 
نگه دارنــده و صیانت بخــش اســت. 
و  گنهــکاران  بــه  قرآنــت  در  تــو 
کســانی کــه حریــم الهــی را رعایــت 
ــده  ــع وع ــم و قاط ــد، محک نمی کنن
ــی  ــن عذاب ــوف ای ــاب دادی. خ عق
کــه از ســوی تــو تهدیــدش رســیده، 
ــی از آن  ــر کس ــه اگ ــت ک ــی اس رزق
بهره منــد بشــود در او عصمــت و 
صیانــت ایجــاد می کنــد. »خــوف
روزِی  را  ایــن  عقابالوعیــد« 
ــت  ــی اس ــا در مقام ــن! اینج ــن ک م
کــه دعــا در آن مســتجاب اســت. 
حــال روز عیــد و روز هــای آخــر 

ــت. ــا اس ــان اینه ــارک رمض ــاه مب م

اْرُزْقنَــاَخــْوَفعَِقــاِب »اللَُّهــمَّ
می خواهیــم  را  ایــن   الَْوعِیــِد« 
ــیر  ــده و مس ــال آین ــرمایه س ــه س ک
پیــِش روی مــا باشــد. مــا از مــاه 
مبــارک رمضــان چــه دســتاوردی 
ــرد؟ دو  ــش بب ــا را پی ــه م ــم ک داری
شــوق.  و  خــوف  اســت:  کلمــه 
می گوییــم  اصطالحــًا  کــه  همــان 
»خــوفورجــا«. تــرس از عقوبــت 
و  ســتمگران  بــه  وعده داده شــده 
ــن  ــن! ای ــن ک ــکاران را روزی م گنه
خوفــی اســت کــه نگه دارنــده اســت.

ــودِ« ــَواِبالَْمْوُع ــْوَقثَ دوم: »َوَش
اشــتیاق نســبت بــه پاداشــی کــه 
وعــده دادی را روزی مــن کــن! پــس 
ــم  ــاب دادی، ه ــده عق ــم وع ــو، ه ت
ــد«  ــه آن »وعی ــه ب ــواب ک ــده ث وع
ــا  ــاب ب ــوالً عق ــد. معم ــم می گوین ه
ــد  ــن بای ــود. مؤم ــه می ش ــد گفت وعی
از آن خــوف بلــرزد و تمــام وجودش 
را دربــر بگیــرد تــا او را در برابــر 
گناهــان و لغزش هــا حفــظ کنــد.
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را  تعبیــر شــوق  اینجــا حضــرت 
اســتفاده کرده اســت. شــوق از کلمــه 
رجــا هــم باالتــر رفتــه، شــوق یعنــی 
ــه اوج  ــی ب ــد وقت ــدید؛ امی رجــای َش
می رســد، می شــود: »شــوق« کــه 
حرارتــی در قلــب انســان مؤمــن 
اســت کــه بــرای رســیدن بــه آن 
پــاداش پــر می کشــد. تــو بــرای 
پاداش هایــی  چــه  پرهیــزکاران 
بعضــی  در  کــردی!  پیش بینــی 
پاداش هایــی  مــن  گفتــی  آیــات 
بــرای پرهیــزکاران درنظــر گرفتــم 
فکــر هیچ کــس خطــور  بــه  کــه 
ــده،  ــی دی ــم کس ــه چش ــد، ن نمی کن
ــر  ــنیده و باالت ــی ش ــوش کس ــه گ ن
ــب هیچ کــس خطــور  ــه قل ــا ب از اینه
نکرده اســت. اینهــا ســخن خــدای 
متعــال اســت. آن خــوف انســان را در 
ــن  ــد، ای ــت می کن ــاه صیان ــر گن براب
شــوق انســان را در آفــاق بندگــی 
انجــام  و  درمــی آورد  پــرواز  بــه 
ــرای انســان آســان  ــح را ب عمــل صال
می کنــد. کســی کــه آن شــوق را 
داشــته باشــد، انجــام وظایــف الهــی 
نیســت؛  او ســنگین  بــرای  اصــاًل 

عاشــقانه به ســمت نمــاز و روزه و 
ــون در  ــی رود. چ ــش م ــر اعمال دیگ
ــدای  ــرف خ ــا از ط ــدام از اینه هرک
ــده و  ــده داده ش ــاداش وع ــال پ متع
انســان شــیفته ی رســیدن به آن اســت.

َة ــذَّ ــَدلَ ــىنَِج ــود: »َحتَّ ــپس فرم س
َمــانَْدُعــوَكبِــهِ،َوَكْأبَــَةَمــا
ــدوه  ــش ان ــُه«. حاصل ــتَِجیُرَكمِنْ نَْس
ــن  ــر ای ــر اث ــه ب ــت ک ــی اس و غم
دربرمی گیــرد  را  انســان  تــرس، 
وسوســه های  برابــر  در  و 
دلبســتگی های  و  شــیطانی 
اســت. ســازنده  کامــاًل  دنیایــی 

بــا تمــام شــدن مــاه مبــارک رمضــان 
ــل و  ــه غ ــیاطین ک ــای ش ــت و پ دس
ــد  ــود ببینن ــاز می ش ــود، ب ــر ب رنجی
ــاه شــوال،  ــد. م شــیاطین چــه می کنن
مــاه رقــص شــیاطین اســت کــه دور 
بتواننــد  تــا  می چرخنــد  مؤمنــان 
فکــر،  گــوش،  چشــم،  ازطریــق 
دســت و پــا یــا خــوراک، دوبــاره بــه 
زندگــی انســان مؤمــن راه پیــدا کننــد. 
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هدفشــان بیشــتر مؤمنــان هســتند، 
ــه  ــیاطین، بلک ــیر ش ــه اس ــران ک دیگ
خودشــان ملحــق به شــیاطین هســتند؛ 
ولــی مؤمن هنــگام وسوســه شــیطان، 
ــرآن  ــر ق ــرد. تعبی ــاه می ب ــه خــدا پن ب
الَِّذیــَناتََّقــْوا کریــم ایــن اســت: »إِنَّ
ــیْطاِن ــَنالشَّ ــٌفمِ ِ ــُهْمطائ إِذاَمسَّ
ــُرواَفــإِذاُهــْمُمبِْصــُروَن؛]۴[ در  تََذكَّ
حقیقــت کســانی کــه ]از خــدا[ پــروا 
ــب  ــد، چــون وسوســه ای از جان دارن
شــیطان بدیشــان رســد، ]خــدا را[ بــه 
ــوند«.  ــا ش ــاگاه بین ــد و بن ــاد آورن ی
دور  اســت،  این گونــه  شــیطان 
ــن  ــد ذه ــا بتوان ــد ت ــن می چرخ مؤم
او را کــه بــه برکــت مــاه مبــارک 
ــتقیم  ــای آن، مس رمضــان و مراقبت ه
شــده، خدشــه دار کنــد و دوبــاره 
مــورد  و  اســتقامت  حالــت  آن  از 
ــد. ــارج کن ــال خ ــدای متع ــند خ پس

در کتــاب شــریف اقبــال، نوشــته 
طــاووس  ســیدبن  مرحــوم 
در  جالبــی  نــکات  )اعلی اهلل مقامه الشــریف(، 

ــک  ــا ی ــت. م ــده اس ــاره آم ــن ب ای
ســید  یــک  داریــم،  شــیخ الطائفه 

الطائفــه. شــیخ طائفــه، شــیخ طوســی 
ــن  ــه ای ــت و ب ــه اس ــه قل ــت ک اس
ــید  ــت، س ــده اس ــناخته ش ــوان ش عن
ــت.  ــید بن طاووس اس ــم س ــه ه طائف
مرحــوم محــدث قمــی بخشــی از 
کتــاب شــریف اقبال االعمــال را در 
مفاتیــح گــزارش کــرده، آنجــا خیلــی 
حرف هــای دیگــری هــم وجــود دارد 
کــه بمانــد. وقتــی می رســد بــه عیــد 
فطــر و بحــث خــروج از مــاه مبــارک 
یــادآوری  را  نکته هایــی  رمضــان، 
می کنــد؛ از جملــه برداشــتن غــل 
و زنجیــر از دســت و پــای شــیاطین. 
جمــع  را  حواس تــان  می گویــد 
ــتر  ــه بیش ــا کین ــا ب ــه این ه ــد ک کنی
ــما  ــراغ ش ــی س ــی مضاعف و ناراحت
اینهــا را  می آینــد. خــدای متعــال 
در غــل و زنجیــر کــرد تــا شــما 
خاطر تــان  آســایش  خــرده  یــک 
بهره منــدی  بــرای  باشــد  بیشــتر 
از ضیافــت الهــی. حــاال کــه آزاد 
مضاعفــی  کینــه  بــا  می شــوند، 
ــد؛  ــن می آین ــان های مؤم ــراغ انس س
ــواس  ــد ح ــی بای ــان خیل ــذا مؤمن ل
خودشــان را بیشــتر جمــع کننــد.
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فرق تّواب با تائب

اْرُزْقنَــاَخــْوَفعَِقــاِب »اللَُّهــمَّ
الَْوعِیــِد،َوَشــْوَقثَــَواِبالَْمْوُعــودِ
ــوَك ــانَْدُع َةَم ــذَّ ــَدلَ ــىنَِج َحتَّ
بـِـهِ...«. ایــن خــوف، قطعــًا انســان را 
ــازندگی  ــی س ــد؛ ول ــزون می کن مح
هــم دارد. ســپس بــه پیشــگاه خــدای 
ــا ــد: »َواْجَعْلنَ ــه می کن ــال عرض متع
الَِّذیــَن ابِیــَن التَّوَّ مِــَن عِنْــَدَك
أَْوَجبْــَتلَُهــْمَمَحبَّتَــَك«. مــا را 
ــرار  ــی ق ــای واقع ــزو توبه کننده ه ج
بــده. »واجعلنــامــنالتوابیــن« 
یعنــی اســتقرار جامــع حضــرت توبــه 
در وســط قلــب و شــخصیت انســان 
مؤمــن کــه حــال او را می کنــد حالــت 
توبــه دائمــی. تــواب بــا تائــب فــرق 
ــزو  ــت ج ــن اس ــذا ممک ــد ل می کن
ــزو  ــه ج ــد ن ــد، می گوی ــن باش تائبی
ــم  ــال ه ــدای متع ــت. خ ــن اس توابی
 ــنَ ابی التَّوَّ ــبُّ َیُِح اللَّ ــد: »إِنَّ می فرمای
ــد  ــن؛]۵[ خداون ری الُْمتََطهِّ ــبُّ َویُِح
توبــه کاران و پاکیــزگان را دوســت 
ــه  ــی ک ــی کس ــّواب یعن ــی دارد«. ت م
ــه دائمــًا مســتقر اســت،  در مقــام توب

حالــش همیشــه حالــت توبــه اســت. 
یعنــی بازگشــت آکنــده از حالــت 
ــیمانی  ــه پش ــحون ب ــرار و مش اضط
ــده در عیــن حــال از رغبــت و  و آکن
اشــتیاق بــه ســوی خــدای متعــال، از 
ــوب.  ــه وضــع مطل وضــع موجــود ب
ــت را دارد  ــن حال ــه ای ــن همیش مؤم
راضــی  وضعــش  از  هیچ وقــت  و 
ــد  ــاس می کن ــه احس ــت. همیش نیس
وضعــی کــه در آن اســت، ناقــص 
ــوب اســت  اســت، مشــکل دارد، معی
و بایــد حتمــًا بــه وضــع بهتــری 
چنیــن  محصــول  حــال  برســد. 
فهمــی می شــود حالتــی کــه اســمش 
هســت حالــت توبــه. در مرحلــه 
ــد  ــّواب. می گوی ــود ت ــش می ش فعال
خدایــا مــن را جــزو اینهــا قــرار 
بــده؛ کســانی کــه محبتــت را بــر 
ــام  ــا در مق ــردی. آنه ــا واجــب ک آ نه
بندگــی و بــه بندگــی خــودت پســند 
ــه طاعــت تــو مراجعــه  کــردی کــه ب
می کننــد و بنای شــان ایــن اســت 
کــه بنــده شایســته تــو باشــند و 
در خیمــه اطاعــت از تــو اقامــت 
ــد و دیگــر از آن خــارج نشــوند. کنن
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مؤمن برای همه دعا می کند

ادب بدرقــه مــا را بــه مقــام اســتقبال 
و انتظــار از مــاه مبــارک رمضــان 
بــا  دعــا  امتــداد  می بــرد.  آینــده 
ــدران و مــادران  ــه پ تعمیــم نســبت ب
ــا ــْنآبَائِنَ ــاَوْزَع تََج ــمَّ اســت: »اللَُّه
َوأُمََّهاتِنَــا«. بعــد می گویــد: »َوأَْهــِل
ــدران و  ــه ی پ ــًا«. هم ــاَجِمیع دِینِنَ
مادرمــان تــا حضــرت آدم و حــوا 
)ســالم اهلل علیهما(. »واهــلدیننــا«. ایــن 

دعــا چقــدر قشــنگ اســت! »جمیعــًا
َمــْنَســَلَفمِنُْهــْمَوَمــْنَغبـَـَرإِلـَـى
یـَـْومِالْقِیَاَمــةِ«. هــم آنهایــی کــه قبــل 
از مــا بودنــد و هــم آنهایــی کــه بعــد 
ــا را  ــت. دع ــا قیام ــتند ت ــا هس از م
نســبت بــه کل توســعه می دهیــم. 
اصــل و ریشــه خودمــان را تخصیص 
بــه ذکــر می کنیــم کــه پــدران و 
مادران مــان باشــند، بعــد همــه را 
می آوریــم. دیننــا«  »اهــل ذیــل 

ســّرش ایــن اســت کــه در مــاه 
ــاه  ــک م ــدیم. ی ــزرگ ش ــان ب رمض
ــِل أَْدِخــْلَعَلــىأَْه گفتیــم: »اللَُّهــمَّ

 ــِنُكلَّ أَْغ ــمَّ ــُروَراللَُّه ــورِالسُّ الُْقبُ
ــٍع... ِ َجائ ــبِْعُكلَّ أَْش ــمَّ ــرٍاللَُّه َفقِی
َفاِســٍدمِــْن أَْصلِــْحُكلَّ اللَُّهــمَّ
معلــوم   .»... الُْمْســلِِمیَن أُُمــورِ
اســت بــزرگ شــدی تــو، کل را 
ــی در  ــالح جزی ــه اص ــی، ب می خواه
ــه  ــه اینک ــتی. ب ــع نیس ــت قان ــر ام ام
مشکل شــان  بدهکارهــا  از  بعضــی 
حــل شــود، قانــع نیســتی. بــه اینکــه 
زنــدان  در  گرفتــاران  از  بعضــی 
ــی  ــتی. خیل ــی نیس ــوند، راض آزاد ش
ــه شــفای بعضــی از  عجــب اســت. ب
مریض هــا راضــی نیســتی، می گویــی 
ــاه  ــور م ــد. این ط ــفا یابن ــان ش همه ش
ــزرگ کــرد. حــاال  رمضــان شــما را ب
ــا  ــور دع ــدی، این ج ــزرگ ش ــه ب ک
ــًا«. ــاجمیع ــلدینن ــی: »واه می کن
ــا  ــا، قبلی ه ــط قبلی ه ــه فق ــم ن آن ه
ــد  ــه بع ــن ب ــن از ای ــد، م ــه بمان ک
ــد از  ــه بع ــانی ک ــه ی کس ــرای هم ب
مــن تــا قیــام قیامــت می آینــد و 
ــالم  ــن اس ــه دی ــن ب ــان متدی همه ش
ذیــل  و  هســتند  محمــدی  نــاب 
می گیرنــد،  قــرار  علــوی  والیــت 
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دعــا می کنــم. از یــک طــرف بــه 
ــو  همــه ی کســانی کــه پشــت ســر ت
ــی،  ــه می کن ــاس وظیف ــتند، احس هس
کســانی  بــه  دیگــر  طــرف  از  و 
ــه  ــا دامن ــتند ت ــو هس ــد از ت ــه بع ک
قیامــت، بــرای همــه خیرخواهــی 
قشــنگ  چقــدر  می کنــی.  دعــا  و 
اســت! بعــد هــم کــه صلــوات اســت؛ 
صلــوات بســیار عجیــب: »َصــاَلًة
ــاَو ــانَْفُعَه ــاویَنَالُنَ ــابََرَكتَُه تَبُْلُغنَ
ــوات  ــا«. صل ــاُدَعاُؤنَ ــتََجاُببَِه یُْس
جامــع و کامــل کیمیــای اکبــر اســت.

ــهَِو ــَبإِلَیْ ــْنُرغِ ــَرَمَم ــكأَْك »إنّ
َلَعَلیْــهَِوأَْعَطــى أَْكَفــىَمــْنتَــَوكَّ
ــَت ْ ــهَِوأَن ِ ــْنَفْضل ــئَِلمِ ــْنُس َم
ــا  ــن ب ــر«. م ــيْءٍَقِدی َش ــىُكلِّ َعَل
ــی  ــم و از کس ــت می کن ــی صحب کس
درخواســت می کنــم کــه در برابــر 
خواســت او هیــچ مانعــی وجــود 
نــدارد، بــر هــر چیــزی توانــا اســت. 
بنابرایــن او قــادر اســت بنــده ضعیف 
اقســام  و  انــواع  گرفتــار  عاصــِی 
ضعف هــا را از حضیــض خفــت و 
ــه  ــت ب ــر معصی ــه خاط ــه ب ــی ک ذلت

ــرد  ــده، دســتش را بگی ــار ش آن گرفت
بــه قلــه عزتــی ببــرد کــه بــه مطیعیــن 
درگاهــش می دهــد. اگــر مــن چیــزی 
قبلی هــا  بــرای  و  خــودم  بــرای 
از اولیــن و بعدی هــا تــا آخریــن 
از کســی درخواســت  می خواهــم، 
معطىعلىاالطــالق کــه  می کنــم 
وكریــمعلىاالطــالقوقــادر
ایــن  لــذا  اســت.  علىاالطــالق
نیســت.  بیجایــی  توقــع  توقــع، 
و  محمــد  کــه  هــم  واســطه ام 
هســتند. )علیهم الســالم(  محمــد  آل 

سه نکته مهم در ادب بدرقه و  
استقبال از ماه رمضان

ــان  ــارک رمض ــاه مب ــن م ــدر ای چق
ســریع گذشــت و چقــدر ســریع ایــن 
روزهــا مــا را از مــاه رمضــان دور 
ــت؛  ــم اس ــال مه ــار فع ــد. انتظ می کن
ایــن را دســتور کارتــان قــرار دهیــد.

ــاص  ــد خ ــا تأکی ــه ب ــه نکت ــه س ب
اســتقبال  ادب  و  بدرقــه  ادب  در 
و انتظــار فعــال تــا مــاه مبــارک 
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می کنــم: اشــاره  بعــدی  رمضــان 

ــال و  ــدای متع ــف خ ــه لط ــک: ب ی
بــه فضــل الهــی بــا برنامه ریــزی، 
ســطح  مناســب،  طراحــی  بــا 
ارتقایافتــه ارتباط مــان را بــا قــرآن 
سربســته  کنیــم.  حفــظ  کریــم 
می گویــم، تفصیلــش بــا خــود شــما.

دوم: بــه لطــف پــروردگار متعــال و به 
ــات  ــن ســطح مراقب ــی ای ــت اله عنای
ــت  ــم صیان ــان را ه ــه خودم ارتقایافت
کنیــم کــه ذیــل کلمــه عمومــی تقــوا 
و کلمــه اختصاصــی ورع تعریــف 
می شــود. ورع همــان مراقبــات ویــژه 
در بــاب محّرمــات اســت کــه انســان 
ــات  ــان و محّرم ــا گناه ــاط ب در ارتب
الهــی احتیــاط کار باشــد. از امــام 
صــادق یــا امــام باقــر )علیهما الســالم( نقــل 
شــده کــه فرمودنــد: »ُصونـُـوادِینَُکــْم
بِالـْـَوَرع؛]۶[ بــا احتیــاط در محّرمــات 
ــد «. مواظــب  ــت کنی ــان را صیان دین ت
ــان خــراب نشــود.  ــه دین ت ــید ک باش
ورع  گــوش،  ورع  چشــم،  ورع 
ــت  ــب، حال ــا، ورع قل دســت، ورع پ

ــات را  ــا محّرم ــه ب ــاط در رابط احتی
ــه الســالم(  حفــظ کنیــد. امیرالمؤمنیــن )علی
ــم  ــر اعظ ــعبانیه از پیامب ــه ش در خطب
)صلوات اهلل علیــه ( ســؤال کــرد: »یَــاَرُســوَل

ــَذا ــاِلفـِـيَه ــاأَْفَضــُلالْْعَم َِم اللَّ
ــن عمــل  ــاه برتری ــن م ــْهرِ؛ در ای الشَّ
فرمودنــد:  حضــرت  چیســت؟«. 
َو ــزَّ َِع ــارِمِاللَّ ــْنَمَح ــَوَرُعَع »الْ
؛دوری از محّرمــات الهی«. ورع  َجــلَّ
ــا  ــت ب ــی حرک ــاط، یعن ــی احتی یعن
فاصلــه نســبت بــه گنــاه، یعنــی جایی 
کــه قــرق اســت، خــط قرمــز اســت، 
شــما بــا فاصلــه از آن حرکــت کنیــد.

ارتقایافتــه  ارتبــاط  حفــظ  ســوم: 
)عّجل اهلل تعالی فرجــه ا ولیّ اهلل االعظــم  بــا 

ــارک  ــاه مب ــما در م ــالم(. ش لشریف وعلیه الس

رمضــان نســبت بــه حضــرت حجــت 
را  نزدیک تــری  ارتبــاط  )ســالم اهلل علیه( 

ــه  ــرت ب ــد. حض ــاس می کردی احس
ــًا در  ــد مخصوص ــدان دادن ــما می ش
ــد  ــاس می کردی ــاح. احس ــای افتت دع
بــه امــام زمــان نزدیک تــر شــدید 
و می توانیــد بــا حضــرت حــرف 
لیلة القــدر.  در  مخصوصــًا  بزنیــد؛ 
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کنیــد. حفــظ  هــم  را  ایــن 

پیشــنهادها در ایــن بــاره زیــاد اســت؛ 
ولــی یــک پیشــنهاد ذوقــی دارم. 
ــتید،  ــق هس ــا رفی ــا م ــما ب ــون ش چ
ایــن ذوق را بــه اشــتراک می گذاریــم. 
ــم  ــما ه ــردم، ش ــن کار را ک ــن ای م
ــام  ــوت تم ــد. در قن ــن کار بکنی همی
نمازهای تــان تــا مــاه مبــارک رمضــان 
آینــده، دعــای »اللهــمكــنلولیــك
ــد  ــرار دهی ــن« را ق ــةبنالحس الحج
ــژه لیلــة القــدر اســت.  ــه وی کــه هدی
ــدر از  ــب ق ــد در ش ــا گفته ان ــه م ب
ــد:  ــش بگویی ــا پایان ــب ت ــدای ش ابت
ــن ــكالحجــةاب »اللهــمكــنلولی
الحســن«.دعــای جامعــی بــرای 
اســت.  ولی  اهلل االعظــم  حضــرت 
ــت،  ــان رف ــه یادت ــم ک ــت ه ــر وق ه
ــارک  ــاه مب ــه م ــا ب ــد  ت ــران  کنی جب
رمضــان بعــدی برســیم. بــا ایــن 
ــی  ــن انس ــن ای ــا م ــه خدای ــت ک نی
لیلة القــدر بــا حضــرت  از  را کــه 
عالــم  صاحــب  و  ولی اهلل االعظــم 
پیــدا کــردم و مــورد عنایــت حضرت 
ــا  ــن دع ــب ای ــم، در قال ــرار گرفت ق

می کنــم  حفــظ  واجبــم  نمــاز  در 
بــرای حضــرت تــا ســال آینــده.

اتفاقات منطقه، بشارت ظهور را  
می دهد

اتفاقاتــی کــه در منطقــه ـ به ویــژه 
ــد،  ــطین ـ رخ می ده ــن و فلس در یم
ــوادث  ــب و ح ــیار عجی ــات بس اتفاق
غافــل  آن  از  کــه  اســت  بزرگــی 
در  منطقــه  کل  در  آنچــه  هســتیم. 
اتفاقــات  اســت،  دادن  رخ  حــال 
و  شــوق انگیز،  و  بــزرگ  بســیار 
ــی  ــز هســت. ول ــه حــزن آوری نی البت
اســت  بزرگــی  اتفاقــات  کل،  در 
ــد،  ــه کن ــان توج ــه انس ــه چنانچ ک
ــود، در  ــراه ش ــا آن هم ــد، ب درک کن
اســت. بزرگــی  بشــارت های  آن 

ــداهلل  ــم بحم ــان ه ــور خودم در کش
در  بــزرگ  تحــوالت  آســتانه  در 
ســال ۱۴۰۰ و انتخابــات هســتیم کــه 
می گیــرد.  شــکل  دارد  مقدماتــش 
ایــن  تعالــی  و  تبــارک  خداونــد 
اتفاقــات را در سلســله و در حلقــات 
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ــه  ــد ک ــرار ده ــی ق ــره اتفاقات زنجی
جنبــه تمهیــدی بــرای ظهــور حضرت 
دارد. فــداه(  )ارواحنــا  حجت ابن الحســن 
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