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ــٍدَوآلـِـهِ، َعَلــیُمَحمَّ َصــِلّ »اللَُّهــمَّ
ــاِن، ــَلاْلِیَم ــیأکَم ِ ــْغبِإِیَمان ِّ َوبَل
ــِن،َو ــْلیقِینـِـیأْفَضــَلالْیقِی َواْجَع
ــاِت، ــِنالنِّی ــیأْحَس ِــیإِلَ ــهِبِنِیت انْتَ
ــاِل«. ــِنالْْعَم ِــیإِلَــیأْحَس َوبَِعَمل

علتدلپسندبودنماه 
ذیالقعده

حلــول مــاه پــر فیــض و پرنــور 
تبریــک  را  الحــرام  ذی القعــدة 
ماه هــا،  بیــن  عــرض می کنــم. در 
اســت و دل پســند  دلنــوازی  مــاه 
ــه چنــد دلیــل اســت کــه  بــودن آن ب
فوق العــاده اش،  و  برجســته  دلیــل 
ــن  ــرت علی ب ــعادت حض والدت باس
ــز  ــا( و نی ــا )علیه آالف و تحیّت وثن ــی الرض موس
ــور خواهــر گرامی شــان  ــر ن والدت پ
حضــرت فاطمــه معصومــه )ســام اهلل علیها( 
ایــن  بیــن  اســت. بــرای دهــه ی 
خوبــی  عنوان گــذاری  میــاد  دو 

دهــه ی  نــام  و  گرفتــه  صــورت 
کرامــت بــرای آن انتخــاب شــده 
اســت. خداونــد تبــارک و تعالــی بــر 
همــه ی ارادتمنــدان و دوســتداران 
حضــرت رضــا )علیه الســام( مبــارک قــرار 
ــرای جامعــه ی دخترانمــان و  دهــد. ب
ــرت  ــاد حض ــز می ــردم نی ــوم م عم
ــارک  ــام اهلل علیها( مب ــه )س ــه معصوم فاطم
ــن اســت  ــه ای باشــد. برکتــش هــم ب
ــیر  ــد در مس ــا بتوان ــه ی م ــه جامع ک
و  اهــداف  و  اخــاق  و  معــارف 
)علیه الســام(  رضــا  حضــرت  مقاصــد 
ســیر کنــد. اگــر مــا بــرای تحقــق بــه 
اخاقشــان و عمــل بــه سنت هایشــان 
و شــباهت پیــدا کــردن بــه شــخصیت 
و عملشــان قــدم برداریــم، میادشــان 
ــت  ــن برک ــارک و قری ــا مب ــرای م ب
خواهــد شــد. بحمــدهلل چنیــن شــوق 
خواســته ای  و  نیــت  و  رغبــت  و 
اهــل  دوســتان  و  مؤمنــان  دل  در 
دارد. وجــود  )علیهم الســام(  بیــت 
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بهترینزمانبرایچلهگرفتن

ــرام  ــای ح ــره ماه ه ــده در زم ذی القع
و  محتوایــی  ظرفیــت  کــه  اســت 
ــژه ای  ــی و ذاتــی و ملکوتــی وی درون
ــر  ــی و پ ــر باطن ــه تصوی ــه ب دارد ک
بهجــت و ممتــاز ایــن قطعــه از زمــان 
جهــت  در  و  می شــود  مربــوط 
دهــری و حقیقــت ملکوتــی اش در 
ــود.  ــر می ش ــی منتش ــط این جهان محی
مــاه ذی القعــده و ســایر ماه هــای 
احــکام  آداب و حرمــت و  حــرام 
خاصــی ـ چــه از جهــت ســلبی 
ــد. ــی ـ دارن ــت ایجاب ــه از جه و چ

آنچــه مــا بــه عنــوان اربعین موســوی 
مــاه  در  می شناســیم، ســی روزش 
مــاه  ایــن  کل  اســت.  ذی القعــده 
ــه  ــه ی اول ذی الحج ــه ده ــه اضاف ب
داســتانی  خــودش  آن هــم  کــه 
اســت، ایــن مــاه را بــرای اهــل 
اهلل خیلــی شــوق انگیز کــرده کــه 
مراقبت هــا ی خــود را بــه عنــوان 
یــک چلــه در ایــن مــاه و دهــه 
ــد. ــرار دهن ــدش ق ــاه بع ــت م نخس

چلــه نگــه داشــتن مبنــا و روایــات و 
آدابــی دارد و عــدد چهــل موضوعیت 
ــان  ــر انس ــه اگ ــش اینک دارد. اجمال
چهــل روز یــک نیــت خــوب را قرین 
یــک عمــل شایســته قــرار دهــد و بــر 
ــن  ــه اش ای ــت ورزد، نتیج آن مداوم
ــرای  ــل ب ــه آن عم ــد ک ــد ش خواه
نیــت  آن  و  می شــود  روان  انســان 
ــزء  ــود و ج ــتقر می ش ــش مس در قلب
ــرار خواهــد گرفــت.  شــخصیت او ق
مثــًا اگــر چهــل روز صبح هــا دعــای 
عهــد را بخوانیــد و بــا حضــرت 
ــد خــود را  ــداه( عه ــی عصــر )ارواحنا ف ول
تجدیــد کنیــد و بــا ایــن کلمــات بــه 
حضــرت ابــراز عشــق کنیــد و بــرای 
آن حضــرت دعــا کنیــد، آثــاری دارد 
کــه ایــن آثــار در غیــر چهــل نیســت. 
ایــن موضــوع مبنایــی دارد کــه شــما 
ــتید. ــنا هس ــا آن آش ــش ب ــم و بی ک

خــوب اســت مؤمنــان از ایــن امــکان 
اســتفاده کننــد بــرای اینکــه بخواهنــد 
نیکــی جــزء عادتشــان قــرار  کار 
بگیــرد و انجامــش بــرای آنــان روان و 
آســان و شــیرین و گــوارا شــود. ایــن 
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ــه اوقــات خاصــی  امــکان منحصــر ب
ــد  ــما می توانی ــی ش ــر وقت نیســت؛ ه
ــًا  ــید. مث ــته باش ــه را داش ــن قضی ای
ــه دادن  ــل صدق ــی مث کســی کار خوب
ــا ی  ــا نافله ه ــی ی ــت خاص ــه کیفی ب
قــرار  را طبــع خــودش  معمولــی 
ــت خــوب  ــا نی ــل روز ب ــد و چه ده
و پاکیــزه، آن را اســتمرار ببخشــد. یــا 
اینکــه مثــًا صــد صلــوات اول صبــح 
ــم  ــن ورود ه ــه ای ــد. البت ــته باش داش
ــح  ــاز صب ــات نم ــزء تعقیب دارد و ج
هــم شــمرده شــده اســت. منتهــا 
و  می دهــد  انجــام  گاهــی  انســان 
گاهــی انجــام نمی دهــد. بــرای اینکــه 
بــرای شــما بــه یــک عــادت مناســب 
تبدیــل شــود، راهــش ایــن اســت کــه 
ــال  ــا مث ــد. ی ــش کنی ــه تبدیل ــه چل ب
دیگــر ســوره مبارکــه واقعه اســت که 
ورود دارد هــر شــب انســان بخوانــد. 
ــن  ــم در ذه ــی ه ــی عجیب ــار خیل آث
و فکــر و معادبــاوری انســان دارد. 
چنانچــه مــردم تأثیــرش را در رزق  و 
گشــایش امــور زندگــی می دانســتند، 
ــه را  ــوره واقع ــاوت س ــس ت هیچ ک
ــا  هــر شــب از دســت نمــی داد. منته

ــال  ــر دنب ــای دیگ ــم و در ج بی خبری
چلــه  راهــش  می گردیــم.  رزق 
اســت؛ چهــل شــب بــه نیــت تقدیــم 
ــن )علیه الســام(،  ــه حضــرت امیرالمؤمنی ب
ســوره مبارکــه واقعــه را بخوانیــم. در 
ــروردگار  ــف پ ــه لط ــورت ب ــن ص ای
نخواهیــم  متعــال دیگــر رهایــش 
کــرد، جــزء برنامه مــان می شــود و 
مضامینــش بــه دلمــان می نشــیند. 
ــان  ــه انس ــرای اینک ــه ب ــرض آنک غ
می توانــد  برســد،  مقاصــدش  بــه 
از ایــن فرصــت خــوب اســتفاده 
کنــد. چنــد مثــال عــرض کــردم؛ 
دارد. فراوانــی  مصادیــق  وگرنــه 

نکتهایمهمدربارهچلههای 
خاص

ــا ی  ــی از چله ه ــه گاه ــی ک چیزهای
ــا  ــراه ب ــه هم ــنوید ک ــاص می ش خ
ریاضت هــا ی ویــژه اســت، تجویــزش 
کاملــی  اســتاد  وجــود  بــا  فقــط 
ــًا اهلیــت و  ممکــن هســت کــه واقع
ــرادی مثــل  شــأنیت داشــته باشــد؛ اف
آیــت اهلل بهجــت و آقــای خوشــبخت. 
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اســتاد چیــزی در شــاگردش می بینــد 
ــی دارد.  ــاس آن تجویز های ــر اس و ب
ــه  ــدارد ک ــه دیگــران ن ــن ربطــی ب ای
بخواهنــد از آن کپی بــرداری کننــد. 
طــرف باخبــر شــده کــه فــان اســتاد 
ــز  ــزی را تجوی ــاگردش چی ــرای ش ب
ــم  ــه او ه ــد ک ــال می کن ــرده، خی ک
حــال  دهــد.  انجامــش  می توانــد 
ــس  ــر عک ــا اث ــی وقت ه ــه خیل آنک
آســیب های  گاهــی  حتــی  و  دارد 
عجیــب و غریبــی دارد. مــا کاری بــه 
آن مــوارد نداریــم. چیــزی کــه عرض 
کردیــم، مبنــای روایــی دارد و خــوب 
ــای  ــن مبن ــان از ای ــه مؤمن ــت ک اس
خیلــی دلنشــین اســتفاده کننــد و 
ــد.  ــق نگــه دارن ــه عــددش را دقی البت
ــه  ــح چل ــه صب ــرای نافل ــر ب ــًا اگ مث
گرفتیــم، هــر جــا کــه قطــع شــد، از 
ــًا روز ســی و  ــم. مث اول شــروع  کنی
ــدار  ــی بی ــرد و وقت ــان ب ــم خوابم نه
ــح  ــه صب ــت نافل ــم وق ــدیم، دیدی ش
ــح وقــت  ــه صب گذشــته ـ چــون نافل
ــط و  ــر خ ــه س ــی دارد ـ نقط خاص
ــم.  ــروع کنی ــد از اول ش ــاره بای دوب
ــح  ــه صب ــود نافل ــث می ش ــه باع چل

ــود و در  ــازی ش ــا شیرین س ــرای م ب
وجــود و قلــب مــا بنشــیند. خــود این 
ممارســت باعــث می شــود بــرای مــا 
ــود. ــم ش ــز فراه ــه اش نی ــق ادام توفی

بحــث  بــه  ربطــی  چلــه  بحــث 
مــا نداشــت؛ بلکــه بــه مناســبت 
عــرض  مطالبــی  موســوی  چلــه 
ــرآن  ــه ق ــه ای ک ــان چل ــم؛ هم کردی
»َوَواَعْدنَــا دربــاره اش می فرمایــد: 
ــا ــًةَوأَتَْمْمنَاَه ــَنلَیَْل ــیثاََلثِی ُموَس
ــَن ــهِأَْربَعِی ــاُتَربِّ مِیَق ــمَّ ــرٍَفتَ بَِعْش
ــب  ــی ش ــی س ــا موس ــًة؛]۱[ و ب لَیَْل
وعــده گذاشــتیم و آن را بــا ده شــب 
دیگــر تمــام کردیــم تــا آنکــه وقــت 
ــروردگارش در چهــل شــب  ــن پ معیّ
ــامل  ــه ش ــن چل ــد«. ای ــر آم ــه س ب
اضافــه  بــه  ذی القعــده  مــاه  کل 
می شــود. ذی الحجــة  اول  دهــه ی 

از قدیــم مرســوم بــوده کــه ایــن چهل 
شــب را بــا راز و نیــاز  و ذکــر و دعــا 
ــون  ــر تاکن ــد. اگ ــازی می کردن غنی س
باقی مانــده   از  نکرده ایــد،  مراقبــت 
را  مراقبت هــا  هم اکنــون  از  و  مــاه 
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تــا دهــه ی اول ذی الحجــه داشــته 
حضــرت  لطــف  بــه  تــا  باشــید 
معنــوی  بهره هــای  آن  حــق 
شــامل شــما عزیــزان نیــز  شــود.

کــه  مناســبت  ایــن  بــه  مــن 
معرفــت  اهــل  بیــن  چلــه  ایــن 
مشــهور اســت، خواســتم عــرض 
کنــم کــه مــا هــم بیشــتر بایــد 
بدانیــم. را  ذی القعــده  مــاه  قــدر 

رازنمازیکشنبههایماه 
ذیالقعده

ــده  ــاه ذی القع ــنبه های م ــرای یکش ب
ــت و  ــا کیفی ــی ب ــار رکعت ــاز چه نم
ــه  ــده ک ــاص وارد ش ــتغفاری خ اس
مختصــر اســت، ولــی بســیار شــیرین 
ــد.  ــبک می کن ــان را س ــت و انس اس
ــه  ــت ک ــه ای اس ــت هدی ــوم اس معل
ــف  ــی از لط ــارک و تعال ــد تب خداون
و کرمــش از طریــق پیامبــر اعظــم 
اســت.  داده  امــت  )صلی اهلل علیه وآلــه( بــه 

ــد، وضــو  ــد انســان غســل کن فرمودن
ــاز  ــت نم ــار رکع ــن چه ــرد و ای بگی

ــتغفار  ــد. اس ــت بخوان ــا آن کیفی را ب
دارد. مختصــری  خیلــی  دعــای  و 

غــرق  مؤمنــان  رمضــان  مــاه  در 
طهــارت و نــور می شــوند؛ چــون 
در  طهــارت  و  معنــوی  پاکســازی 
مــاه  در  الهــی  مغرفــت  چشــمه 
می دهــد.  رخ  رمضــان  مبــارک 
ــت و  ــه دس ــوال ک ــاه ش ــی در م ول
ــل  ــود و غ ــاز می ش ــیاطین ب ــای ش پ
برمی دارنــد،  آنهــا  از  را  زنجیــر  و 
بــرای  می دهــد.  رخ  ابتائاتــی 
حفــظ نورانیــت مؤمنــان کــه در مــاه 
ــاز  ــن نم ــده، ای ــل ش ــان حاص رمض
خیلــی فوق العادگــی دارد. چنانچــه 
بــه آن مقیــد باشــید و بــا حــال 
ــی  ــای واقع ــه معن ــه ب ــوش و توب خ
ــه آن اهتمــام داشــته باشــید،  کلمــه ب
نتیجــه اش ایــن خواهــد شــد کــه بــه 
ــارک  ــاه مب ــت م ــی، نورانی لطــف اله
ــود.  ــت می ش ــما صیان ــان در ش رمض
احســاس  نمــاز  از  بعــد  انســان 
ــاری را از دوش جــان  ــه ب ــد ک می کن
ســبکی  برداشــته اند؛  روحــش  و 
عجیــب و شــوق پــروازی در انســان 
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ــاص  ــی خ ــه خیل ــود ک ــدا می ش پی
ــر  ــا ی دیگ ــن در برنامه ه ــت و م اس
می شــود  معلــوم  دیــده ام.  کمتــر 
اســت.  ویــژه ای  عنایــت  آن  در 
لــذا دوســتان مراقبــت کننــد و در 
برنامه هــا ی خودشــان داشــته باشــند. 
انســان غفلــت می کنــد و  گاهــی 
خســارت  کــه  نمــی آورد  به جــا 
ان شــاءاهلل  اســت.  بزرگــی  بســیار 
کننــد. مواظبــت  دوســتان  کــه 

ذیالقعده،ماهآمادهسازیبرای 
حج

ــده  ــاه ذی القع ــای م یکــی از زیبایی ه
ــج را در  ــوق ح ــه ش ــت ک ــن اس ای
مؤمنــان تقویــت می کنــد. افــرادی 
کــه عــازم هســتند، معمــوالً از همیــن 
ــان  ــات سفرش ــده مقدم ــاه ذی القع م
در  دوســتان  می شــود.  شــروع 
ایــن جهــت هــم طبــق ســفارش 
ــه داشــته باشــند  ــا برنام همیشــگی م
و حــس حاجــی را بــه خودشــان 
ــت. ــیرین اس ــیار ش ــه بس ــد ک بگیرن

مبــارک  مــاه  در  حــج  مقدمــات 
رمضــان فراهــم می شــود؛ چراکــه 
شــما شــبانه روز در دعاهــای مــاه 
خواســتید:  خداونــد  از  رمضــان 
بَیْتِــَک  َحــجَّ اْرُزْقنِــی  »اللَُّهــمَّ
ــی ِ ــَذاَوف ــیَه ــیَعامِ ِ ــَرامِف الَْح
ــن  ــرا روزی ک ــا م ــامٍ؛ خدای َع ُکلِّ
ــال  ــن س ــرام در ای ــت الح ــج بی ح
ــرای  ــرارش ب ــال«. تک ــه س و در هم
ــج در  ــه ح ــتیاق ب ــه اش ــود ک ــن ب ای
ــار  ــرد. آث ــکل بگی ــن ش ــب مؤم قل
خیلــی  و  دارد  عجیبــی  ســازنده 
کــه  آنهایــی  اســت.  فوق العــاده 
ــعادت!  ــی س ــوند، زه ــّرف می ش مش
ــر  ــود، اگ ــّرف نمی ش ــه مش ــی ک کس
قصــد و نیتــش مســتقر بــر حــج 
ــه  ــد ک ــرگ می بین ــس از م ــد، پ باش
در نامــه عملــش حــج هســت؛ گویــا 
ــون در  ــده؛ چ ــّرف ش ــاله مش همه س
مــاه مبــارک رمضــان اکیــداً خواســته 
فراهــم  برایــش  امکانــش  اگــر  و 
بــود، هــر ســال مشــّرف می شــد. 
ــته، شــوق  ــازم و جــازم داش ــت ع نی
ــش  ــی امکان ــته، ول ــم  داش ــد ه اکی
فراهــم نشــد. طبــق روایاتــی کــه 
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هفتــه پیــش خواندیــم، حــج برایــش 
ــار  ــم آث ــی ه ــود؛ یعن ــته می ش نوش
ــج  ــروی ح ــار اخ ــم آث ــی و ه دنیای
بــه او می رســد و حاوتــش هــم 
حــاوت  می نشــیند.  جانــش  بــه 
کــه بــه جــان بنشــیند، انســان در 
می شــود. حاجــی  نمــازی  هــر 

هموارهروبهقبلهباشیم 

جملــه  از  کــه  گفته انــد  مــا  بــه 
مقدمــات نمــاز، ایســتادن بــه ســمت 
چنیــن  هــم  قــرآن  اســت.  قبلــه 
ــَک َوْجَه ــَولِّ ــد: »َف ــتور می ده دس
َشــْطَرالَْمْســِجِدالَْحــَرامَِوَحیْــُثَما 
ُّــواُوُجوَهُکــْمَشــْطَرُه؛]۲[  ُکنْتُــْمَفَول
ســوی  بــه  را  خــود  روی  پــس 
مســجدالحرام کــن و هــر جــا بودیــد، 
روی خــود را بــه ســوی آن بگردانید«. 
ــه  ــتید، رو ب ــه هس ــک کعب ــر نزدی اگ
ــتید،  ــش هس ــه بیرون ــه و چنانچ کعب
ــتید.  ــجدالحرام بایس ــمت مس ــه س ب
هــر جــای عالــم کــه باشــید، نمازتــان 
ــد.  ــه بخوانی ــمت قبل ــه س ــد ب را بای
ــدر  ــط همین ق ــا فق ــتقبال م ادب اس

ــه  ــه قبل اســت کــه وقــت نمــاز رو ب
ــه اش  ــه قبل ــاجد ک ــتیم. در مس بایس
ــی  ــان خیل ــت، انس ــده اس تعریف ش
ــد. در جــای  ــه هــم نمی کن قصــد قبل
ــد،  ــاز بخوان ــد نم ــم بخواه ــر ه دیگ
می پرســد و جهتــش را پیــدا می کنــد.

نوعــًا مــا از ادب اســتقبال و ســّر 
ــه  ــمت قبل ــه س ــتیم. ب ــل هس آن غاف
در  دارد.  رازهایــی  و  آداب  بــودن، 
هــر نمــازی بایــد قصــد خانــه را 
هــم داشــته باشــی. در هــر نمــاز کــه 
ــوال و  ــب و م ــا صاح ــد ب می خواهی
صاحــب البیــت صحبــت کنــی، بایــد 
بــه خانــه هــم توجــه داشــته باشــید و 
بــه آن ســمت بایســتی. ایــن توجــه به 
قبلــه ســازندگی ها و آثــاری دارد کــه 
ــر خــدای  ــب اســت. اگ ــی عجی خیل
ــی و  ــی دائم ــن را در زندگ ــال ای متع
ــد،  ــاری کن ــا ج ــا ی م ــه ی نماز ه هم
آن  می شــود.  فوق العــاده  خیلــی 
ــه  ــد ک ــی می کش ــه جای ــت کار ب وق
ــه  ــم ب ــادی ه ــرایط ع ــی در ش حت
ســمت قبلــه می ایســتی و عاقــه 
قبلــه  ســمت  بــه  همیشــه  داری 
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ــا  ــه ب ــش کعب ــه و کش ــی. جاذب باش
ــه  ــی ب ــود. وقت ــم می ش ــت تنظی قلب
ــو  ــی در ت ــتی، آرامش ــمت هس آن س
ــا  ــا ب ــت م ــود. در حقیق ــدا می ش پی
ــوی  ــه س ــان ب ــری، قلبم آن جهت گی
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی توجه 
ــت  ــب البی ــه صاح ــد و ب ــدا می کن پی
ــَي ــُتَوْجهِ ْه ــيَوجَّ ــم: »إِنِّ می گویی
ــَماَواِتَواْلْرَض ــَرالسَّ ــِذيَفَط لِلَّ
َحنِیًفــاَوَمــاأنَامـِـَنالُْمْشــرِکِیَن؛]۳[ 
مــن از روی اخــاص پاکدالنــه روی 
ــه ســوی کســی گردانیــدم  خــود را ب
کــه آســمان ها و زمیــن را پدیــد 
مشــرکان  از  مــن  و  اســت  آورده 
ــان در  ــه انس ــده ک ــتم«. وارد ش نیس
اســتقبال از نمــاز، ایــن آیــه را بخواند 
ــه روی  ــن اســت ک ــه مفهومــش ای ک
ــه ســوی  جســم و دل و قلــب مــن ب
خــود تــو اســت. همچنیــن ایــن 
َصاَلتـِـي ــْلإِنَّ آیــات را بخوانــد: »ُق
 َِربِّ َونُُســِکيَوَمْحیَــاَيَوَمَماتـِـيِلَّ
ــَک ِ ــُهَوبَِذل ــرِیَکلَ ــَناَلَش الَْعالَِمی
ُلالُْمْســلِِمیَن؛]۴[  أُمِــْرُتَوأَنَــاأَوَّ
و  مــن  نمــاز  حقیقــت  در  بگــو 
ــی و  ــن و زندگ ــادات م ــایر[ عب ]س

ــروردگار  ــدا، پ ــرای خ ــن ب ــرگ م م
جهانیــان اســت. ]کــه[ او را شــریکی 
نیســت و بــر ایــن ]کار[ دســتور 
ــلمانم«. ــتین مس ــن نخس ــه ام و م یافت

ــا  خواســتم عــرض کنــم کــه انــس ب
ــاط  حــج و مشــاهد و مواقفــش، ارتب
ــه ی  ــود خان ــا خ ــی ب ــی و قلب روح
مکــه  و  الحــرام  کعبــه و مســجد 
ــه  ــت دارد. غافان ــه، موضوعی معّظم
ــرای  ــار دســتگیره ها ی خــوب ب از کن
جلــو رفتــن و حفــظ شــدن نگذریــم. 
بهره منــد  و  نمانیــم  جــا  اینهــا  از 
روزبــه روز  امیــدوارم  شــویم. 
شــوق حــج در مــا بیشــتر شــود.

زیباسازینیت 

محــل بحــث مــا جملــه »َوانْتَــهِ
ــاِت« بــود.  ــِنالنِّی ـِـیإِلَــیأْحَس بِنِیت
ــی  ــل، مبان ــه قب ــرم در جلس ــه نظ ب
بحــث بــه انــدازه کافــی تحریــر شــد. 
اینکــه نیــت چیســت، جایگاهــش 
کجــا اســت و ســهمش در شــخصیت 
ــدازه ای اســت، در  ــه چــه ان انســان ب
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ــن  ــا حــدی تبیی ــته ت ــه گذش جلس
جملــه  ایــن  ســراغ  حــاال  شــد. 
ــه  ــی روم ک ــام( م ــجاد )علیه الس ــام س ام
فرمــود: »َوانْتـَـهِبِنِیتـِـیإِلـَـیأْحَســِن
النِّیــاِت«. از جلســه قبــل معلــوم شــد 
بــدون اینکــه انســان بخواهــد اغــراق 
کنــد، نیت خــودش موضوعیــت دارد. 
نیــت بخشــی از عمــل، مقدمــه عمــل، 
هســته عمــل، مبنــای عمل، نــور عمل 
و روح عمــل محســوب می شــود. 
باطــن  و  بــر روح و جــان  نیــت 
تأثیــر می گــذارد. و شــاکله ی مــا 

امــام ســجاد )علیه الســام( اینجــا مســتقیمًا 
از  و  رفتنــد  نیــت  خــود  ســراغ 
ــد کــه  کلمــه ی ُحســن اســتفاده کردن
ــای نیکوســازی و زیباســازی  ــه معن ب
ــردن  ــر ک ــًا زیبات ــس دائم ــت. پ اس
خالص تــر  و  کــردن  نورانی تــر  و 
دارد. موضوعیــت  نیــت،  کــردن 

ضمنــًا در نســبت بیــن نیــت و عمــل، 
ــازی  ــه کیفی س ــدازه ب ــان ان ــه هم ب
اعمــال مــا هــم کمــک می کنــد. 
را  مســئله  پیــش  جلســه  بحــث 

کــه  دوســتان  بــرای  کــرد  حــل 
ــت دارد؛ بلکــه  ــت موضوعی خــود نی
ــات نیــت اصــًا خــودش  طبــق روای
ــی  ــل جوارح ــا عم ــت. م ــل اس عم
ــن  ــی. باالتری ــل جوانح ــم و عم داری
ــی،  ــی و جوانح ــل باطن ــداق عم مص
ــی  ــت اســت. عمــل جوانحــی یعن نی
ــای  ــل دارد. در دع ــان عم ــب انس قل
ــی َعل ــوِّ ــم: »َق ــم می گویی ــل ه کمی
َواشــُدد َجوارِحــي ِخدَمتِــَک
ــدام  ــي؛ ان ــةَِجوانِح ــیالَعزیَم َعَل
ــد  ــزاری ات نیرومن ــر خدمتگ ــرا ب م
ــری  ــم را در تصمیم گی ــاز و درون س
ــه  ــن جمل ــی از ای ــوی دار«. بخش ق
بــه عمــل قالبــی مربــوط اســت 
و قســمتی از آن بــه عمــل قلبــی.

ــت  ــد عظیم ــوم ش ــل معل ــه قب هفت
ــی  ــزم آنجای ــم ع ــت. گفت ــی نی یعن
ــه  ــع ب ــم قاط ــما تصمی ــه ش اســت ک
انجــام چیــزی داریــد. در دعــای 
کمیــل عرضــه می داریــم جوانــح 
مــرا، یعنــی باطــن و اعضــای روحــی 
و قلبــی مــرا بــرای حرکــت بــه 
ــن در  ــرار گرفت ــودت و ق ــوی خ س
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مســیر تقــرب خــودت محکــم کــن.

)علیه الســام(  امــام  نــگاه  دو  ایــن  بــا 
کیفیت بخشــی بــه نیــت و زیباســازی 
نیــت را دســتور کار دائمــی و جــاری 
انســاِن مؤمــِن ســالِک طالــِب مــکارم 
اگــر  می دهــد.  قــرار  االخــاق 
می خواهــی چنیــن ســیری داشــته 
باشــی، یکــی از دســتورهای جــاری 
و دائمــی ات ایــن اســت کــه دائــم بــه 
نیتــت رســیدگی کنــی. هدف گــذاری 
ــا در  ــت م ــه نی ــت ک ــن اس ــم ای ه
طریقــه حســن و طــی مراتب حســن، 
بــه احســن نیــات برســد، یعنــی 
و  فــرض  زیباتریــن  و  نیکوتریــن 
بهتریــن کیفیتــی کــه در بــاب نیت هــا 
داریــم. حضــرت از کلمــه ی »َوانْتـَـهِ« 
ــن  ــای ای ــه معن ــه ب ــرده ک اســتفاده ک
ــت  ــه نهای ــرا ب ــت م ــه نی ــت ک اس
حســن برســان. پــس دســتور کار 
جــدی و دائــم انســاِن مؤمــِن ســالِک 
ــش  ــه نیت های ــیدگی ب ــد، رس مجاه
ــوم  اســت. هدفگــذاری هــم کــه معل
اســت؛ نیــت بــه حســن برســد و در 
نصــاب حســن، در مســیر احســن 

حرکــت کنــد تــا بــه قلــه اش برســد. 
ــه آنجــا هــم نرســیده، آرامشــی  ــا ب ت
نگیریــم. آرام  و  باشــیم  نداشــته 

ــه ی  ــی کلم ــن در فارس ــادل حس مع
زیباســازی اســت کــه کلمــه ی ناقصی 
گاهــی  مــن  اســت.  ترجمــه  در 
ــازی؛  ــازی و نیکوس ــم زیباس می گوی
بــرای  مناســبی  جایگزیــن  ولــی 
کلمــه ی حســن نیســت و مــا گرفتــار 
ترجمــه اش  بــرای  کلمــه  کمبــود 
ــی،  ــات قرآن ــن از کلم ــتیم. حس هس
ــیار  ــاخت و بس ــاده خوش س فوق الع
ــرآن  ــز و راز در ق ــر رم ــه و پ پرنکت
ــن  ــال ای ــدر خــدای متع اســت. این ق
کلمــه را دوســت دارد کــه جــزء 
ــدای  ــت. خ ــم هس ــی ه ــمای اله اس
هنــگام  کریــم  قــرآن  در  متعــال 
می گویــد:  نام هایــش  توصیــف 
و  الُْحْســَنی؛]۵[  اُء الْْســمَ ِ »َوِلَّ
ــدا اختصــاص  ــه خ ــو ب ــای نیک نام ه
را  خــودش  نام هــا ی  کل  دارد«. 
می کنــد. توصیــف  حســن  بــا 
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دوشرطزیباسازینیت

۱.اخالص
ــینالنیه« ــا »تحس ــث م ــوع بح موض
اســت.  نیــت  زیباســازی  یعنــی 
ــام  ــد انج ــب بخواه ــن مطل ــر ای اگ
شــود، نیازمنــد دو قاعــده اســت. 
جدی تــر  و  اساســی تر  قاعــده 
یــک کلمــه اســت: خالص ســازی 
اخــاص  بــاب  ذیــل  کــه  نیــت 
ــد  ــی رود. اینکــه حضــرت می فرمای م
نیــت مــرا بــه زیباتریــن حالــت 
ــان اخــاص  ــان، منظورش خــود برس
ــما  ــت ش ــه نی ــن هرچ ــت. بنابرای اس
ــود.  ــر می ش ــود، زیبات ــر ش خالص ت
ــص و  ــا خال ــر م ــید مگ ــاید بپرس ش
ــات  ــزء بدیهی ــم؟ ج ــر داری خالص ت
ــص  ــه ن ــت ک ــی اس ــارف اخاق مع
قرآنــی هــم برایــش داریــم. هــر 
نیــت  خالص ســازی  از  مرتبــه ای 
را بــه دســت بیاوریــد، می توانیــد 
ســراغ مرتبــه باالتــرش برویــد و 
راه  ایــن  برســید.  مرحلــه  آن  بــه 
ــول  ــه ق ــت و ب ــما اس ــِش روی ش پی
راه بگویــدت کــه  عطــار: »خــود 

چــون بایــد رفــت«. اگــر انســان 
ــود  ــرد، خ ــرار بگی ــیر ق ــن مس در ای
راه داللــت و راهنمایــش می شــود.

مراتباخالص 

بیــن مــا مشــهور اســت کــه نیــت باید 
قربــة الــی اهلل باشــد و از ایــن عبــارت 
کلیــدواژه  امــا  می کنیــم.  اســتفاده 
ََّمــا »إِن اســت:  ایــن  قرآنــی اش 
ِاَلنُرِیــُدمِنُْکــْم نُْطعُِمُکــْملَِوْجــهِالَّ
ــرای  ــا ب ــُکوًرا؛]۶[ م ــَزاًءَواَلُش َج
خشــنودی خــدا اســت کــه بــه شــما 
ــی از  ــاداش و سپاس ــم و پ می خورانی
ــر  ــا از تعبی ــم«. اینج ــما نمی خواهی ش
اســت.  شــده  اســتفاده  اهلل  لوجــه 
ــم  ــرآن کری ــز در ق ــر دیگــری نی تعبی
ِ؛]۷[  داریــم: »ابْتَِغــاَءَمْرَضــاِتالَّ
ــدا«. در  ــنودِی خ ــب خش ــرای طل ب
ارتبــاط بــا جهــاد و نیــز انفــاق تعبیــر 
ــبیِل ــيَس ــت: »ف ــن اس ــرآن چنی ق
الِ«.]۸[ امــا باالتــرش را هــم داریــم: 
ِجَهــادِهِ؛]۹[  َِحقَّ »َوَجاهـِـُدوافـِـيالَّ
ــاد  ــق جه ــه ح ــدا چنا ن ک و در راه خ
کنیــد«. اســت، جهــاد  او  راه[  ]در 
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آیــات نشــان می دهــد کــه  ایــن 
خالص ســازی قصــد و عزیمــت و 
نیــت کــه بــه معنــای زیباســازی نیــت 
اســت، دارای درجاتــی اســت. زیبــا و 
زیباتــر، نورانــی و نورانی تــر و ... هــر 
ــد،  ــه کار بگیری ــه اینجــا ب ــری ک تعبی
بــه ایــن معنــا اســت کــه بــرای 
هــر مرحلــه ای، مرحلــه ی بعــدی 
ــرای  ــت. ب ــا هس ــِش روی م ــز پی نی
نیت ها یتــان  و  اعمــال  عیارســنجی 
کــه بنیــان  و اســاس و ریشــه اعمــال 
شــما اســت، بهتریــن شــخص خــود 
ــی ــاُنَعَل ــِلاْلِنَْس شــما هســتید: »بَ
ــان  ــه انس ــَرٌة؛]۱۰[ بلک ــهِبَِصی نَْفِس
خــودش از وضــع خــود آگاه اســت«.

ــم،  ــام می دهی ــه انج ــی ک ــا کارهای آی
بــه  بایــد  اســت؟  خــدا  بــرای 
خودمــان رجــوع کنیــم. شــخصی 
در رکاب پیغمبــر اکــرم )صلی اهلل علیه و آلــه( 
ــی کار  ــی زد. پوســته بیرون شمشــیر م
ــن  ــر از ای ــی قشــنگ اســت؛ بهت خیل
ــا  نمی شــود ســراغ داشــته باشــید. ام
ــه  ــی ک ــن کس ــود ای ــرت فرم حض
دارد شمشــیر می زنــد، می خواهــد 

زور بــازوی خــودش را نشــان دهــد. 
می خواهــد نامــش در زمــره نــام آوران 
ثبــت شــود. می خواهــد انتقــام طائفــه 
ــرد. ــل بگی خــودش را از طــرف مقاب

ــه  ــن ســؤال ک ــه ای ــس در پاســخ ب پ
ــک جــواب  ــود، ی ــرای خــدا ب ــا ب آی
اینکــه نبــود. پاســخ دومــی هــم 
وجــود دارد؛ مقــداری  بــه خاطــر 
ــی  ــم قاط ــداری ه ــود و مق ــدا ب خ
ــود،  ــر خــدا ب ــه خاط ــم ب داشــت. ه
ایــن  در  نفــس.  بــه خاطــر  هــم 
وجــود  فنــی  بحث هــا ی  مــورد 
مراقبــه  و  محاســبه  در  کــه  دارد 
ــد؛  ــک می کن ــان کم ــه انس ــس ب نف
ــم. ــا نمی پردازی ــه آنه ــًا ب ــی فع ول

کــه  عملــی  بــه  می رســیم  حــاال 
فقــط بــه خاطــر خــدا بــوده و شــائبه 
ــمعه  ــا و س ــز دادن و ری ــانی و پ نفس
ــا  ــود. در اینج ــی در آن نب وخودنمای
می گیــرد  شــکل  بعــدی  ســؤال 
چقــدر  خلوصــش  ضریــب  کــه: 
ــه  ــارت دیگــر چقــدر ب ــه عب ــود؟ ب ب
ــه خاطــر خــدا  ــود؟ ب خاطــر خــدا ب
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بــودن چندیــن معنــا دارد: گاهــی بــه 
ــه خاطــر  ــی ب ــود، یعن خاطــر خــدا ب
ــه  ــی ب ــود. گاه ــی ب ــر اله ــام ام انج
ــه خاطــر  ــی ب ــود، یعن خاطــر خــدا ب
اینکــه می دانســتم خــدا ایــن کار 
دادم.  انجامــش  دارد،  دوســت  را 
ــی  ــود، یعن ــه خاطــر خــدا ب گاهــی ب
ــرت  ــش در آخ ــتم از پاداش می خواس
ــر  ــه خاط ــی ب ــوم. گاه ــد  ش بهره من
ــّی  ــی می خواســتم ول ــود، یعن خــدا ب
راضــی  کنــم. از خــودم  را  خــدا 

پــس بــه خاطــر خــدا بــود، فهرســتی 
از نیت هــا را شــامل می شــود کــه 
ــه نقطــه ای می رســد  ــن فهرســت ب ای
ــی  ــی ف ــود؛ یعن ــیال« می ش ــه »ف  ک
ذات اهلل؛ یعنــی تمــام واســطه ها از 
ــا  ــل م ــود و عم ــته می ش ــن برداش بی
ــض و  ــی مح ــِی خدای ــِی خدای خدای
ــذاری اش  ــود. هدف گ ــص می ش خال
ــارت  ــا عب ــام( ب ــجاد )علیه الس ــام س را ام
أْحَســِن إِلَــی بِنِیتِــی انْتَــهِ »َو
اســت. داده  انجــام  النِّیــاِت« 

ناخالصی هــا  اول  مرحلــه ی  در 
کنــار مــی رود و اخــاص تحقــق 
ــرای  ــًا ب ــل کام ــد و عم ــدا می کن پی
ــد از  ــه ی بع خــدا می شــود. در مرحل
ــه  ــا ب ــد ت ــور می کن ــبیلال« عب »س
ــد  ــیذاتال« می رس ــیال« و »ف »ف
ــِص خالــص  ــِص خال کــه دیگــر خال
ایــن  در  چیــزی  چنیــن  اســت. 
می شــود. هدف گــذاری  دعــا 

اگــر تمــام عمرمــان بــا کمــال همــت 
ــق و  ــه ای دقی ــا برنام ــت و ب و مراقب
ــی  ــن مســیر باشــیم، وقت ــل در ای کام
ــازه می بینیــم  عمرمــان تمــام شــود، ت
مســیرهای زیــاد دیگــری باقــی مانــده 
ــم.  ــی نکرده ای ــا را ط ــوز آنه ــه هن ک
ــا  ــزل اســت. ت ــه من ــزل ب ــن راه من ای
ــزل می رســی، می فهمــی  ــک من ــه ی ب
مقصــد دیگــری پیــش رویــت اســت. 
رفتــن  و  شــدن  حــال  در  دائمــًا 
ــا ــاأیَُّه ــه تعبیــر قــرآن: »یَ هســتی. ب
ــَک ــیَربِّ َ ــَکَکادٌِحإِل َّ ــاُنإِن اْلِنَْس
َکْدًحــاَفُماَلقِیــهِ؛]۱۱[ ای انســان 
ــروردگار  ــوی پ ــه س ــو ب ــه ت ــا ک حق
و  تاشــی  در  به ســختی  خــود 
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کــرد«. خواهــی  ماقــات  را  او 

زیباســازی  در  اول  قاعــده  پــس 
و  اخــاص  نیــت،  تحســین  و 
اســت. نیــت  خالص ســازی 

ــت  ــاص نی ــاره اخ ــا درب ــزرگان م ب
راحــل  امــام  نوشــته اند.  رســاله 
همیــن  زمــره  در  عظیم الشــأن 
ــه  ــن زمین ــه در همی ــت ک ــا اس اولی
ــة واالخــاص  ــام النی ــا ن ــاله ای ب رس
نوشــته اســت. دقــت کنیــد کــه 
اســت  ایــن  از  اعــم  نکتــه  ایــن 
ــا  ــد ی ــل باش ــه عم ــت مقدم ــه نی ک
ــود. ــل محســوب ش ــت خــود عم نی

 
۲.خودعملنیزبایدصالحباشد

ــر  ــه نظ ــه ب ــا آنک ــده دوم؛ ب ــا قاع ام
مطلــب  از  فاصلــه اش  می رســد 
ــل  ــیار قاب ــا بس ــت، ام ــاد اس اول زی
اهمیتــش  بــه  و  اســت  ماحظــه 
ــردد.  ــی برمی گ ــی و روای ــی قرآن مبان
مهــم اســت کــه نیــت بــه چــه عملــی 
تعلــق بگیــرد. شــگفتا کــه خــود عمل 

در زیباســازی نیــت شــما ســهم دارد. 
ــه ای کــه عــرض کــردم، بحــث  جمل
ــه  ــه ب ــی دارد ک ــوق فن ــی بلکــه ف فن
اســت.  محفــوظ  خــودش  جــای 
بــر حقیقــت و  خــود صورت هــا 
حــاال  می گــذارد.  تأثیــر  ماهیــت 
ــت  ــل اس ــاره ی عم ــا درب ــث م بح
ــرض  ــت. ف ــی اس ــری بیرون ــه ام ک
کنیــد می خواهیــم حــج برویــم و 
داریــم مقدمــات ســفر حــج را آمــاده 
ــعر  ــدا و مش ــه خ ــه خان ــم. ب می کنی
و عرفــات و منــا رفتیــم و برگشــتیم. 
کــه  می شــود صورت بنــدی  ایــن 
گفتیــم روح عمــل، نیــت اســت. 
جملــه قبلــی مــا ایــن بــود کــه ببیــن 
ــرای  ــص و ب ــن روح خال ــدر ای چق
خــدا اســت. امــا بحثــی را اآلن بــرای 
زیباســازی نیتــی مطــرح کــردم کــه به 
ــن اســت  عمــل می خــورد. ســؤال ای
کــه مگــر عمــل در زیباســازی نیــت 
ــا از  ــهم دارد. م ــه، س ــهم دارد؟ بل س
آیــات کریمــه قرآنــی و روایــات 
دریافــت می کنیــم کــه بعضــی از 
زیباتــر  دیگــر  بعضــی  از  اعمــال 
ایــن  از  یــک  کــدام  تــا  هســتند 
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عروس هــا را بــه حجلــه دلــت ببــری. 
همــه قشــنگ هســتند، امــا یکــی 
خوشــگل تر از دیگــری اســت. نیــت 
ــا  ــد؟ اینج ــت می کن ــدام اصاب ــه ک ب
ــل می شــویم:  ــه بعــدی منتق ــه جمل ب
»إِلَــیأْحَســِنالْْعَمــاِل«؛ عمــل 
اعمــال  بهتریــن  بــه ســوی  مــرا 
و  احســن االعمال  راجع بــه  ببــر. 
ــت،  ــر اس ــل زیبات ــدام عم ــه ک اینک
ــم. ــث می کنی ــدی بح ــه بع در جلس

ــن  ــل بی ــه وص ــن حلق ــه دوم  م جمل
نیــت و عمــل اســت و بــه شــما 
می گویــد کــه زیبایــی نیــت شــما بــه 
ــردد  ــن برمی گ ــه ای ــوه ب ــاظ جل لح
کــه چــه عملــی را قصــد کــردی 
انجــام بدهــی، و حســن آن عمــل بــه 
ــداً  ــد. بع ــت می کن ــما اصاب ــت ش نی
ــًا  ــه مث ــم ک ــه می کنی ــم مباحث ــا ه ب
در بیــن اعمــال، کــدام از همــه زیباتــر 
خواهــم  کــه  اســت  قشــنگ تر  و 
گفــت آنجایــی اســت که خوشــحالی 
ــی. در  ــی وارد کن ــب مؤمن ــه قل را ب
دســتگاه الهــی صــورت برزخــی، 
باطنــی و ملکوتــی ایــن عمــل خیلــی 

»ادخــال اصــًا  اســت.  قشــنگ 
الســرورفــیقلــبمؤمــن« عنوانــی 
ــن بحــث را اینجــا  ــی اســت. ای روای
می خواســتم  فقــط  داریــد؛  نگــه 
بگویــم. نیــت  روی  را  تأثیــرش 

ــه  ــت دو نکت ــازی نی ــس در زیباس پ
نکتــه اول  اهمیــت اســت:  حائــز 
تأکیــد فــراوان روی آن دارم،  کــه 
اخــاص  بحــث  و  خالص ســازی 
بعــد در رتبــه خلوصــش  اســت. 
عیــارش چقــدر اســت. نکتــه دوم 
هــم اینکــه نیــت مــا بــه چــه عملــی 
جایــی  شــود.  منجــر  می خواهــد 
کــه نیــت مقدمــه بــرای اقــدام و 
عمــل اســت، عــرض کردیــم زیبایــی 
و  برمی گــردد  نیــت  بــه  عمــل 
نیــت انســان را تحســین می کنــد.

ایــن  تعالــی  و  تبــارک  خداونــد 
و  مــا  حــق  در  را  رفیــع  دعــای 
ســجاد  امــام  دوســتان  همــه ی 
ــث  ــد. بح ــتجاب بفرمای ــام( مس )علیه الس

ــر  ــت. اگ ــی اس ــق و خوب ــیار دقی بس
توفیــق شــد جلســه آینــده تکملــه ای 
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ــه  ــه بحــث امــروز و راجع ب نســبت ب
مســئله ی اخــاص خواهیــم داشــت.

نکتــه دوم اینکــه رســیدگی بــه نیــت 
بــه صــورت متنــوع و در بخش هــای 
ــه  ــال چگون ــه اعم ــر ب ــف ناظ مختل
ــدی  ــه کلی ــد جمل ــود؟ چن ــد ب خواه
و راهبــردی و راهکارهــای عملــی 
هــم دارد کــه عــرض خواهیــم کــرد.

 

باقصدقربتدرانتخابات
شرکتکنید

ــک  ــرض انجــام ی ــا در مع ــه ی م هم
بســیار  و  جمعــی  صالــح  عمــل 
بــزرگ هســتیم کــه بــرای امــت 
کــه  همان طــور  اســت.  راهگشــا 
ــات از  ــم، انتخاب ــرض کردی ــا ع باره
ــن  ــع و از برتری ــر جام ــق ام مصادی
اســت؛  صالــح  عمــل  مصادیــق 
ــش دشــمن  ــا انجام ــه انســان ب چراک
ناامیــد و تضعیــف و ســرکوب  را 
می کنــد. در مقابــل، ولــّی الهــی را 
خوشــحال می کنــد، عــزت اســام را 
ــر  ــه تحقــق ام ــد و زمین ــن می کن تأمی

ــن  ــی آورد. بنابرای ــم م ــی را فراه اله
انتخابــات امــر خیلــی خاصــی اســت.

همــه بــا قصــد قربــت شــرکت کنیــد 
ــارت  ــه شــما را زی ــد ک ــه بع ــا هفت ت
ــق داده  ــما توفی ــه ش ــدا ب ــم، خ کردی
باشــد کــه ایــن عمــل صالــح را انجام 
داده باشــید. از جملــه کارهایی اســت 
ذیــل  و  می خواهــد  تعــاون  کــه 
َوالتَّْقــَوی؛]۱۲[  »تََعاَونـُـواَعَلــیالْبـِـرِّ
بــا  پرهیــزگاری  و  نیکــوکاری  در 
یکدیگــر همــکاری کنیــد« قــرار دارد. 
ــد ســهم  ــد بای انســان هرچــه می توان
خــود را در آن افزایــش دهــد. هرچــه 
ــزاری،  ــت برگ ــد جه ــت داری بضاع
خــوب،  انتخــاب  امن ســازی ، 
ــور  ــرای حض ــایرین ب ــوت از س دع
و  دیگــران  تشــویق  و  ترغیــب  و 
ــی خــوب  ــز ایجــاد فضــای اخاق نی
ــت  ــوم نیس ــد. معل ــدان آوری ــه می ب
ــیم.  ــده باش ــدی زن ــات بع ــا انتخاب ت
ــید  ــده باش ــاءاهلل زن ــما ان ش ــه ش البت
کنیــد. شــرکت  آن  در  بارهــا  و 



18

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

اســت.  انتخابــات خیلــی خــاص 
کــردم  عــرض  شــما  بــه  بارهــا 
عملیــات  شــب ها ی  مثــل  حســم 
ــرف  ــاس ص ــه احس ــه اینک ــت. ن اس
ــا ایــن ســخن  ــر اســاس مبن باشــد، ب
را می گویــم. وقتــی کاغــذ رأی را 
احســاس  می انــدازم،  صنــدوق  در 
در دســت  رفــت  دســتم  می کنــم 
امــام زمــان )عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف(. لــذا 
ــال  ــدای متع ــم از خ ــما گفت ــه ش ب
ــن لحظــه  ــه ای ــه ب ــد ک عمــر بخواهی
برســید. اگــر انســان بــا قصــد قربــت 
ــد  ــد، مانن ــرکت کن ــات ش در انتخاب
ایــن اســت کــه بــا نائــب امــام 
زمــان و ولــی اهلل االعظــم بیعــت 
ــان  ــدا روزی م ــاءاهلل خ ــد. ان ش می کن
برســیم. انتخابــات  بــه  و  کنــد 

از خــدای متعــال می خواهیــم بــه 
ــان  ــق مقرب ــه ح ــش و ب ــق اولیائ ح
ــه حــق حضــرت ســید  درگاهــش، ب
الســاجدین )علیه الســام(، بــه حــق صحیفه 
مبارکــه ســجادیه، ایــن انتخابــات 
ــام و  ــکوه اس ــزت و ش ــه ع را مای
ــا  ــردم م ــد و م ــرار ده ــلمین ق مس

را در ایــن عمــل صالــح جمعــی، 
و شایســته  مشــارکت خــوب  بــا 
ــه اش  ــاءاهلل نتیج ــدارد. ان ش ــق ب موف
ــدای  ــی خ ــای ول ــث رض ــم باع ه
ــر  ــه تعبی ــود. ب ــدا( ش ــال )ارواحنا له الف متع
ــی،  ــت حــزب اله ــا دول حضــرت آق
ــد. ــدان بیای ــه می ــوان ب ــاط و ج بانش

نامزدهایمطلوبدرانتخابات 
خبرگان

خبــرگان تنهــا موضوعــی اســت کــه 
ــر  ــاره اش نظ ــم درب ــت می توانی راح
دهیــم. در مــوارد دیگــر بــرای خــودم 
و امثــال خــودم، یعنــی ائمــه جمعــه، 
می دانــم؛  ممنــوع  را  نظــر  اظهــار 
ــوزه  ــتر در ح ــا بیش ــن کاره ــرا ای زی
تعریــف می شــود؛ ولــی  سیاســی 
خبــرگان عمدتــًا در عرصــه آخونــدی 
می شــود.  تعریــف  طلبگــی  و 
ــر امثــال  ــد نظ دوســتان حــق دارن
ــتان  ــورد اس ــن در م ــد. م ــا را بدانن م
ــرت  ــخص حض ــورد ش ــران در م ته
آقــای اعرافــی نظــر مســتقیم دارم 
ــی  ــن کار خیل ــرای ای ــان را ب و ایش
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ــتقیمًا  ــودم مس ــون خ ــندم؛ چ می پس
نزدیــک و  می شناســم و شــناخت 
روشــن دارم. راجع بــه دو نفــر دیگــر 
بنــده بــه نظر جامعــه محترم مدرســین 
اعتمــاد می کنــم و بــه هــر کســی کــه 
ــم.  ــد، رأی می ده ــی کنن ــا معرف آنه
معمــوالً آقایــان جامعــه مدرســین 
و  شــهر  هــر  در  خبــرگان  بــرای 
اســتانی نامــزد دارنــد. بــا طیــب 
خاطــر بــه دو نفــر دیگــر کــه جامعــه 
ــد. ــرد، رأی دهی ــی  ک مدرســین معرف

گمانهزنیدربارهمیزان 
مشارکتمردمدرانتخابات

گرفتــه  انتخاباتــی  حــس  جامعــه 
مــردم  دل خــوری   البتــه  اســت. 
زیــاد اســت؛ ولــی حــس خــوب 
بانشــاط،  و  جدیــد  رئیس جمهــور 
امیدواریــم  و  اســت  پیش  برنــده 
مشــارکت از ۵۰% هــم فراتــر رود. 
ــدود ۱۵% از  ــده ح ــث ش ــا باع کرون
حضــور مــردم کاهــش پیــدا کنــد کــه 
ــا %۵۰  ــن ۱۵% ب ــت. ای ــی اس طبیع
ــرای  ــه ب ــج ک ــصت و پن ــود ش می ش

ــا  ــد نیســت. کرون ــردم ب مشــارکت م
در انتخابــات مجلــس هــم باعــث 
کاهــش ســطح مشــارکت شــد. گرچه 
واکســن  بزرگســال ها  از  خیلــی 
زده انــد، ولی واکســنش معلوم نیســت 
خیلــی اثــر داشــته باشــد. خــدا توفیق 
ــود،  ــتقر ش ــد مس ــت جدی ــد دول ده
ــال  ــا ح ــد ت ــوی کار کن ــت و ق درس
ــا اآلن  ــس ت ــود. پ ــوب ش ــردم خ م
می کننــد.  مشــارکت   %۴۹ حــدود 
ــه از %۵۰ ــرای اینک ــم ب ــا می کنی دع
عبــور کنــد. آقــا هــم چهارشــنبه 
ــًا  ــد. فع ــت می کنن ــردم صحب ــا م ب
از  هــم  حضــور  مقــدار  همیــن 
ــه  ــان هرچ ــت. ایش ــا اس ــروی آق آب
ــه  ــا ک ــی آورد، م ــدان م ــه می دارد، ب
چیــزی  ایشــان  بــرای  نتوانســتیم 
بیاوریــم. آقــا دائــم دارد بــرای نظــام 
از  آن هــم  البتــه  می کنــد؛  خــرج 
خزانــه عنایــت و لطــف الهــی اســت.
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