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ــن ــيب ــيعل َعل ــلِّ ــَمَص »اَلّلُه
ــامِ ــيااَلِم ــاالَمُرتَض ــيالِّرِض ُموَس
َوُحَجتِــَكَعلــي النَّقــيِّ التَّقــيِّ
ــت ــنتَح ــوَقااَلرِضَوَم ــنَف َم
ــالًة ــهیِدَص ــِقالشَّ ــرياَلِصّدی الثَّ
ُمتَواِصَلــًة َكثیــَرًةتآمَّــًةزاكِیَــًة
مِتَواتِــَرًةُمتَرادَِفــةَكَافَضــِلمــا
َصلَّیــَتَعلــياََحــٍدمـِـناولیائـِـَك«.

بــه همــه ی بــرادران و خواهــران 
فرخنــده  میــاد  شــب  عزیــز، 
علی بــن  حضــرت  موالیمــان 
)علیه آالف والتحیة وثنــا(  الرضــا  موســی 
می کنــم. عــرض  تبریــک  را 

انتخابی که باعث روشنِی چشم  
مؤمنان شد

ــن  ــر ای ــه خاط ــا ب ــر م ــک دیگ تبری
اســت کــه بحمــداهلل خداونــد تبــارک 
ــه ی  ــور ده ــر ن ــام پ ــی در ای و تعال

کرامــت، عطیــه رضویــه ای بــه ملــت 
ــات  ــرد: انتخاب ــت ک ــان کرام عزیزم
برخــاف  ریاســت جمهوری. 
خواســت دشــمنان و طراحی هایشــان 
ـ چنان کــه تحلیلــش در جلســه قبــل 
ــردم و  ــادار م گذشــت ـ حضــور معن
ــان،  ــم خوبش ــر تصمی ــرف دیگ از ط
باعــث شــد بــرادر عزیــز مــا حضرت 
ــه ریاســت جمهوری  ــای رئیســی ب آق
ــنِی  ــث روش ــا ءاهلل باع ــند. ان ش برس
چشــم مؤمنــان شــود و دل هــای 
خــدای  کنــد.  شــاد  را  خوبــان 
رئیس جمهــور  را  ایشــان  متعــال 
ــرای گام دوم انقــاب  خوش قدمــی ب
قــرار دهــد و بــا دولــت جــوان 
ــد  ــکیل خواهن ــه تش ــی ک حزب الله
ــی در  ــراوان و گشایش ــرکات ف داد، ب
کار مــردم عزیزمــان و آرمان هــای  
شــد. خواهــد  پیــدا  انقــاب 

خــودش  پــی  در  ســختی ها  ایــن 
 ــرآن: »إِنَّ ــر ق ــه تعبی ــی دارد. ب کامیاب
َمــَعالُْعْســرِیُْســًرا؛]۱[ آری، بــا 
ــاب  ــت«. انق ــانی اس ــواری آس دش
و  الهــی  عنایــت  مــورد  اســامی 
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مــورد توجــه و امــداد و نصــرت 
ولــی اهلل االعظــم )عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 
اســت و ان شــاءاهلل بــه کــوری چشــم 
و  فــراز  رغــم  بــه  و  بدخواهــان 
فرودهــا، تــا طلــوع خورشــید والیــت 
ــه  ــد داشــت. البت ــه خواه ــا ادام عظم
داریــم؛  هــم  امتحاناتــی  و  ابتــا 
ــًة بَْلبََل ــنَّ ــد: »لَتُبَْلبَُل ــه گفته ان چنان ک
ســخت  َغْربََلــًة؛]۲[   لَتَُغْربَُلــنَّ َو
ــه ای  ــون دان ــوید، چ ــش می ش آزمای
آنچــه  ریزنــد«.  غربــال  در  کــه 
ــری  ــن غربالگ ــال در ای ــدای متع خ
انجــام می دهــد، تمحیــص اســت: 
آَمنُــوا؛]۳[ تا  ُالَِّذیــنَ ــَصاللَّ »َولِیَُمحِّ
خــدا کســانی را کــه ایمــان آورده  انــد، 
فتنه هــا،  در  گردانــد«.  خالــص 
ابتائــات، امتحانــات، فــراز و فرودها، 
افــراد غربالگــری می شــوند و ســطح 
هوشــیاری، فهــم، درک و تحلیل امت 
برای انجــام آن مأموریت بــزرگ ارتقا 
پیــدا می کنــد. ایــن فــراز و نشــیب ها 
ــای  ــه امداده ــا ب ــی دل م هســت، ول
الهــی و توجهــات حضــرت ولــی 
اهلل االعظــم )ارواحنا له الفــدا( خیلــی روشــن 
ــرت  ــیعه خانه حض ــران، ش ــت. ای اس

اســت، اینجــا را حفــظ می کننــد. 
ــرت  ــود حض ــه خ ــت ک ــهور اس مش
ــرزای  ــه می ــروطه، ب ــای مش در قضای
ــیعه خانه  ــا ش ــد: اینج ــی فرمودن نائین
مــا اســت؛ و بــه نقشــه ایــران اشــاره 
ــواری  ــورت دی ــه ص ــه ب ــد ک کردن
ــرت  ــود. حض ــده ب ــج ش ــود و ک ب
گذاشــته  آن  روی  را  دستشــان 
نگــه  را  آن  مــا  بودنــد:  گفتــه  و 
خودمانــی،  تعبیــر  بــه  می داریــم. 
نمی ریــزد. ولــی  می شــود،  کــج 

علت مبارک بودن ایام والدت  
ائمه

معــدن  ســراغ  بایــد  امشــب 
باعظمتــی  گنــج  و  مکارم االخــاق 
ــا  ــه ی زیبایی ه ــه از آن، هم ــم ک بروی
زیبایی هــای  می شــود؛  اســتخراج 
عملــی،  زیبایی هــای  علمــی، 
همــه ی  اخاقــی.  زیبایی هــای 
ایــن گنــج  از  محاســن و مــکارم 
می شــود.  اســتخراج  باعظمــت 
حضــرت رضــا )علیه الســام( بــرای امت و 
برای بشــریت وجــود بســیار پربرکتی 
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در  معمــوالً  مــا  اســت. جلســه ی 
ــال  ــرد. امس ــرار می گی ــبت ها ق مناس
هــم بــا شــب والدت فرخنــده ی 
)علیه الســام(  رضــا  امــام  حضــرت 
ــن  ــه همی ــت. ب ــده اس ــادف ش مص
ــت  ــه عنای ــه ب ــد جمل ــبت چن مناس
ــرادران  ــت ب ــال خدم ــروردگار متع پ
و خواهــران عزیــزم عــرض می کنــم.

همچنان کــه  اینکــه  اول  نکتــه ی 
قــرآن صامــت محیــط تجلــی اش 
ــه ای از  ــر قطع ــدر اســت، ه ــه الق لیل
زمــان کــه محیــط تجلــی قــرآن ناطــق 
ــدر  ــه الق ــداد لیل ــم در ِع ــد، آن ه باش
قرآن کریــم  می شــود.  محســوب 
ــا َّ ــود: »إِن ــدر فرم ــه الق ــاره لیل درب
ــا  ــْدرِ؛]۴[ م ــةِالَْق ــيلَیَْل ِ ــاُهف أَنَْزلْنَ
نــازل  قــدر  شــب  در  را[  ]قــرآن 
کردیــم«. و در ســوره مبارکــه دخــان 
َّاأَنَْزلْنَــاُهفِيلَیَْلــةٍُمبَاَرَكةٍ فرمــود: »إِن
 ــَرُقُكلُّ ــَنفِیَهــایُْف ــاُمنِْذرِی َّــاُكنَّ إِن
َّــا ــًرامِــْنعِنِْدنَــاإِن ــٍمأَْم ــرٍَحِکی أَْم
ــَك ــْنَربِّ ــًةمِ ــلِیَنَرْحَم ــاُمْرِس ُكنَّ
الَْعلِیــُم؛]۵[  ــِمیُع السَّ ُهــَو ـُه َـّ إِن
مــا آن را در شــبی فرخنــده نــازل 

کردیــم، ]زیــرا[ کــه مــا هشــداردهنده 
ــه[  ــر ]گون ــب[ ه ــم. در آن ]ش بودی
ــه  ــتوار فیصل ــوی[ اس ــه نح کاری ]ب
ــه[  ــت ]ک ــن[ کاری اس ــد. ]ای می یاب
ــرد[.  ــورت می گی ــا ]ص ــب م از جان
ــم ]و  ــران[ بودی ــتنده ]پیامب ــا فرس م
تــو  پــروردگار  از  ایــن[ رحمتــی 
ــت«.  ــا اس ــنوای دان ــه او ش ــت ک اس
لیلــه مبارکــه همــان شــب قــدر 
اســت کــه شــب مبارکــی اســت. بــه 
ــارک ســحری  ــظ: »چــه مب ــول حاف ق
بــود و چــه فرخنــده شــبی، آن شــب 
ــد«. ــم دادن ــازه برات ــن ت ــه ای ــدر ک ق

مبــارک بــه هــر چیــزی گفته می شــود 
ــعه و  ــت و س ــق ظرفی ــه دارای عم ک
عطیــه بــه نحــو غیــر قابــل تصــوری 
ــا و  ــا خــودش عطاه ــی ب ــد. یعن باش
همان طــور  دارد.  جوایــز  و  هدایــا 
ــد،  ــارک باش ــد مب ــان می توان ــه زم ک
می توانــد  هــم  شــخص  یــک 
وجــودش مبــارک باشــد. گاهــی یــک 
شــخص علــم و اخاقــش ســعه دارد؛ 
خــودش  نه فقــط  کــه  به گونــه ای 
بهره منــد می شــود، بلکــه کســانی 
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ــرار  ــا او ق ــاط ب ــرض ارتب ــه در مع ک
می شــوند.  بهره منــد  می گیرنــد، 
ــارک  ــا مب ــی از مکان ه ــی بعض گاه
الحــرام.  اهلل  بیــت  مثــل  هســتند؛ 
قــرآن کریــم آنجــا را بــا ویژگــی 
ــی  ــد.]۶[ بعض ــی  می کن ــت معرف برک
ــد  ــتند؛ مانن ــه هس ــا این گون از زمان ه
شــب قــدر. ایــن شــب بــا شــب قبــل 
ــره ای  ــد. ذخی ــرق می کن ــدش ف و بع
ــف و  ــت، لط ــت، عنای ــه از رحم ک
مغفــرت در ایــن قطعــه از زمــان 
تعبیــه و ذخیــره شــده، می توانــد 
پوشــش  را  مــاه  هــزار  از  بیــش 
ــدر را  ــه شــب ق ــزی ک ــد. آن چی ده
ــت  ــوع حقیق ــرده، طل ــدر ک ــب ق ش
بســیط  در  اعــا  رفیــق  از  قــرآن 
خــاک و از آن مقــام عرشــی بــه 
ــط   ــی و از آن محی ــط فرش ــن محی ای
ــوتی  ــط ناس ــن محی ــه ای ــی  ب الهوت
اســت. لــذا شــبی کــه قــرآن بــر 
قلــب حضــرت خاتــم )صلی اهلل عیله وآلــه( 
ــود. ــدر می ش ــب ق ــرد، ش ــی ک تجل

شــبی کــه بــه عنایــت پــروردگار 
ــود  ــی وج ــق، یعن ــرآن ناط ــال، ق متع
یعنــی  کامــل،  انســان  اقــدس 
 ، لیــا الو ا لکبری و ا لعظمی و هلل ا یت ا آ
ــن  ــق و عظیم تری ــانه ح ــن نش برتری
متعــال.  پــروردگار  دســت پرورده 
ــود:  ــاره خــود انســان فرم چــون درب
ــَن؛]۷[  ُأَْحَســُنالَْخالِقِی ــاَرَكاللَّ »َفتَبَ
ــن  ــه بهتری ــدا ک ــر خ ــاد ب ــن ب آفری
آفریننــدگان اســت«. ایــن احســن 
فــرد  نوبــت  وقتــی  المخلوقیــن 
اعایــش می رســد کــه انســان کامــل 
ــا  اســت، خداونــد تبــارک و تعالــی ب
ــن  ــش در ای ــنی و زیبای ــمای حس اس
ــان  ــس انس ــد. پ ــی می کن ــه تجل آیین
آینــه دار جمــال،  کامــل می توانــد 
بهــا، جــال، علــم، قــدرت، رحمــت، 
ــروردگار متعــال  مشــیّت و کرامــت پ
ِ »َولِلَّ آیــه  تفســیر  در  لــذا   شــود. 
اُءالُْحْســنَىَفاْدُعــوُهبَِهــا؛]۸[  الْْســمَ
و نام هــای نیکــو بــه خــدا اختصــاص 
ــد«،  ــا بخوانی ــا آنه ــس او را ب دارد. پ
امــام صــادق )علیه الســام( فرمودنــد: »نَْحُن
ى؛]۹[ ســوگند  اُءاَلُْحْســنَ ِاَلْْســمَ َوالَلَّ
به خــدا ماییــم آن نام هــای نیکــو«.
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انســان کامــل، همــان قــرآن اســت بــا 
تمــام حقیقتــش، بــا همــه ی ظرفیتش، 
بــا همــه ی لطائفش، با همه ی اســرار و 
حقایقــش. یکــی از انســان های کامل، 
حضــرت علی بــن موســی الرضــا 
اســت. )علیه آالف وتحیتة والثنــا(  المرتضــی 

اوصاف امام در بیان امام هشتم 

ــاب  ــی در ب ــریف کاف ــاب ش در کت
ــاب  ــام ب ــه ن ــی هســت ب الحجــة، باب
ــن  ــی از حضــرت علی ب ــوادر. روایت ن
در  )علیه آالف وتحیتة والثنــا(  الرضــا  موســی 
کــه  آورده  امام شناســی  موضــوع 
خیلــی فوق العــاده اســت. یک بــار در 
جلســه صحیفــه بــه مناســبتی عــرض 
ــا  ــام(، ب ــا )علیه الس ــرت رض ــردم حض ک
کــه  متعــال  خــدای  آفریده هــای 
ملمــوس  مــا محســوس و  بــرای 
می کنــد.  معرفــی  را  امــام  اســت، 
ــد  ــروع می کن ــید ش ــا خورش ــًا ب مث
ــْمِس و می فرمایــد: »اْلَِمــاُمَكالشَّ
الَِعــةِالُْمَجلَِّلــةِبِنُورَِهــالِْلَعالـَـِمَو الطَّ
ــا ــُثاَلتَنَالَُه ــِقبَِحیْ ِــىاْلُُف ــَىف هِ
امــام  الْبَْصــار؛]۱۰[  َو ی الْیْــدِ

ــت  ــده  ای اس ــید فروزن ــد خورش مانن
کــه بــا تابــش نــور خــود بــه زندگــی 
ــد و  ــنی می  بخش ــر روش ــک بش تاری
در حالــی کــه خــود بــر تــارک بلنــد 
افــق آســمان قــرار دارد، دســت ها 
ــام  ــد «. ام ــه او نمی  رس ــم ها ب و چش
مثــل خورشــید اســت؛ خورشــید 
ــورش  ــا ن فــروزان و درخشــان کــه ب
ــا  ــم روشــن می شــود، ام ــه ی عال هم
نمی رســد.  آن  بــه  کســی  دســت 
ــق شــخصیتش  ــه اف دســت فکــری ب
و دســت عقلــی بــه ســاحت قدســی 
عنایــت  دســت  امــا  نمیر ســد.  او 
بــه  حیات بخشــش  گرمــای  و  او 
همــه می رســد. شــما صمیمی تــر 
ــن حــال  ــد. در عی از خورشــید نداری
ــد.  ــم نداری ــید ه ــر از خورش عزیزت
از  فراتــر  خیلــی  اینکــه  عزتــش 
ــش  ــت. صمیمیت ــما اس ــی ش دسترس
ــو  ــورت ت ــه ص ــورش را ب ــه ن اینک
طراوتــش  و  شــادابی  و  می پاشــد 
ــر  ــرد و زی ــر می گی ــان را در ب وجود ت
ــرف  ــا از آن ط ــتید. ام ــش هس بارش
ــه ی  ــت دارد. در ادام ــت و عظم رفع
آن حدیــث نورانــی و بســیار لطیــف، 
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امــام را بــه بــاران، چشــمه، مــاه، پــدر 
و مــادر و رفیــق تشــبیه می کننــد.

آن شب قدْر یاران امشب است 

آیــا شــما می توانیــد مبارک تــر از 
ســحری کــه خداونــد متعــال حضرت 
رضــا )علیه الســام( را در آن ســحر بــه 
ــد؟  ــدا کنی ــرد، پی بشــریت کرامــت ک
البتــه می توانیــد بگوییــد ســحری 
کــه امیرالمؤمنیــن یــا حضــرت زهــرا 
ــد  ــه ش ــریت هدی ــه بش ــام اهلل علیهما( ب )س

یــا جــد اطهرشــان پیامبــر اعظــم 
ــبی  ــه ش ــرد. چ ــوع ک ــه( طل )صلی اهلل علیه وآل

ــده  ــازده ذی القع ــر از شــب ی مبارک ت
ــام(،  ــا )علیه الس ــرت رض ــدا حض ــه خ ک
ــه  ــم، آی ــه عل ــه باعظمــت، آی ــن آی ای
ــدرت،  ــه ق ــت، آی ــه رحم ــرم، آی ک
ــم در  ــت، آن ه ــه رأف ــف، آی ــه لط آی
اعــا مرتبــه اش را بــه بشــریت هدیــه 
ــد  ــدری کــه می گوین داد؟ آن شــب ق
یــاران امشــب اســت. شــب یازدهــم 
ذی القعــده؛ در چنیــن شــبی نــازل 
کردیــم تــا بــه وســیله او، بــا حضــور 
بــا  و  او  نــور  درخشــش  بــا  او، 

طلــوع خورشــید وجــود مقــدس 
بشــریت،  زیســت  محیــط  در  او 
انســان ها بتواننــد خــدا را ببیننــد.

را حضــرت صــادق  ایــن جملــه 
)علیه الســام( خطــاب بــه امــام کاظــم 

آِل َعالِــَم  »إِنَّ فرمــود:  )علیه الســام( 

ــٍدلَفِــيُصْلبِــَكَولَیْتَنِــي ُمَحمَّ
أَْدَرْكتـُـُه؛ عالــم آل محمــد در نهــاد تو 
اســت. کاش او را درک مي کــردم«. 
ــدا  ــت. خ ــنگی اس ــیار قش ــر بس تعبی
ــرای امــت  ــو ب در حقیقــت وجــود ت
ــم آل  ــه عال ــرده ک ــه ک ــی تعبی گنج
ــُه َّ ــود:»َفإِن ــد فرم ــت. بع ــد اس محم
؛]۱۱[  ِــيٍّ ــَنَعل ــرِاَلُْمْؤمِنِی أَمِی ــِميُّ َس
علــي  المؤمنیــن  امیــر  هم نــام  او 
ــم  ــان ه ــه  ایش ــه هم ُکنی ــت«. البت اس
هســت. کنیــه امــام علــی و امــام رضا 
اســت. بــوده  ابوالحســن  )علیه الســام( 

بــرای  )علیه الســام(  صــادق  امــام 
)علیه الســام(  رضــا  حضــرت  دیــدن 
»لَیْتَنِــي«  می کنــد.  اشــتیاق  ابــراز 
ببینــم.  را  او  می شــد  کاش  یعنــی 
از  قبــل  روز  شــانزده  یــا  پانــزده 



8

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

)علیه الســام(،  رضــا  حضــرت  والدت 
ــهادت  ــه ش ــام( ب ــادق )علیه الس ــام ص ام
ــا  ــام( ب ــادق )علیه الس ــام ص ــیدند. ام رس
ایــن جملــه خــود دارد پیــام بــه امــت 
ــی  ــر اله ــن گوه ــی ای ــد؛ یعن می ده
بشناســید.  را  عرشــی  حقیقــت  و 
را می شناســد. امــام  امــام،  چــون 

بنابرایــن آن شــب قــدْر یــاران امشــب 
اســت. اتفاقــی بــا چنیــن عظمتــی در 
ایــن شــب افتــاده. درود و ســام 
خــدا و درود فرشــتگان و ســام انبیــا 
و اوصیــا و همــه ی خوبــان و مؤمنان، 
ــادرش. ــدر و م ــوزاد و پ ــن ن ــر ای ب

حضــرت موســی کاظــم )علیه الســام(، 
طــور  در  محمــد،  آل  موســی 
تماشــای  بــه  عشــق  ســینای 
ــق در  ــرت ح ــوی حض ــی رض تجل
نشســت. مبارکــی  ســحر  چنیــن 

حواســمان  و  بدانیــم  قــدر  پــس 
بــه  باشــد کــه شــبیه ترین شــب 
شــب قــدر، همیــن شــب اســت. 
ــه  ــی ب ــاید هرکس ــرف را ش ــن ح ای

گفته انــد  اهلل  اهــل  نگویــد.  شــما 
و مــا داریــم تکــرارش می کنیــم. 
اینهــا حرف هــای عمومــی  منتهــا 
ــی  ــه هــر حــال ظرفیت های نیســت. ب
کــه در لیلــة القــدر هســت، مثــل 
در  ســام،  و  رحمــت  و  مغفــرت 
ــه شــده اســت. ــز تعبی ــن شــب نی ای

امامت، حقیقتی واحد با  
تجلی های گوناگون

نکتــه دوم دربــاره خصائــص حضرت 
رضــا )علیه الســام( اســت. بارهــا ایــن 
روایــت نورانــی را برایتــان خوانــده ام 
ــد  ــطنا محم ــد اوس ــا محم ــه: »أولن ک
ــد؛]۱۲[  ــا محم ــد و کلن ــا محم آخرن
ــا  ــط م ــت، اوس ــد اس ــا محم اول م
محمــد اســت و آخــر مــا نیــز محمــد 
ــا محمــد هســتیم«.  اســت. همــه ی م
ــن  ــری از ای ــان دیگ ــت بی ــن روای ای
ــْن ــٌدمِ ــاَواِح ــت اســت:»كلُّنَ روای
نـُـورٍَواِحــٍد؛]۱۳[ همــه ی مــا یکی و 
از نــور واحــد هســتیم«. یــک حقیقت 
ــوع  ــی، تن ــام تجل ــا در مق ــت؛ ام اس
ســجادی؛  می شــود  یک جــا  دارد. 
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یک جــا می شــود حســنی؛ یک جــا 
ــود  ــا می ش ــینی؛ یک ج ــود حس می ش
می شــود  جــا  یــک  موســوی؛ 
ــدوی؛  ــا می شــود مه رضــوی؛ یک ج
ــه و  ــی. فاطم ــود فاطم ــا می ش یک ج
علــی )علیهما الســام( سرچشــمه ایــن نــور 
ــد:  ــرآن می فرمای ــه ق ــت؛ چنان ک اس
ــا ــاِنبَیْنَُهَم ــِنیَْلتَقِیَ ــَرَجالْبَْحَریْ »َم
ــُرُجمِنُْهَمــا ــاِن...یَْخ بَــْرَزٌخاَلیَبْغِیَ
اللُّْؤلُــُؤَوالَْمْرَجــاُن؛]۱۴[ دو دریــا 
]کــه[  کــرد  روان  ]به گونــه  ای[  را 
بــا هــم برخــورد کننــد. میــان آن 
ــه هــم  دو حــد فاصلــی اســت کــه ب
دو  هــر  از   ... نمی کننــد  تجــاوز 
ــد«. ــان برآی ــد و مرج ــا[ مرواری ]دری

ــد  ــور واح ــه ن ــودی ک ــا وج ــه ب ائم
هســتند، در مقــام تجلــی، هــر کــدام 
خصائصــی دارنــد کــه در بعضــی 
از کلمــات اولیــا خــدا خصائــص 
اهل بیــت  و  محمــد  آل  أنــوار 
ــت.  ــده اس ــی ش ــام اهلل علیهم اجمعین( معرف )س

بــه قــول حضــرت آقــا )روحــی فــداه( 
ماننــد یــک انســان ۲۵۰ ســاله اســت 
ــوه ای دارد. ــی جل ــر مقطع ــه در ه ک

حدیثی جامع و جالب در معرفی 
ائمه

چنــد  رســالت  نــگاه صاحــب  از 
روایــت داریــم کــه از بیــن آنهــا یــک 
روایــت را بــه عزیــزان یــادآوری 
می کنــم. جنــاب ابن شــاذان قمــی 
ــُة ــام مائ ــه ن ــریفی دارد ب ــاب ش کت
َمنَْقبَــة. صــد منقبــت از مناقــب اهــل 
ــع  ــان و مناب ــام( را از زب ــت )علیهم الس بی
ــده شــده  ــار هــم چی اهــل ســنت کن
اســت. بــه کتــاب فضیلــت هــم 
ــای  ــان از علم ــت. ایش ــهور هس مش
شــاخص و بــزرگ شــیعه اســت؛ 
ــی و  ــه قم ــاب ابن قولوی ــاگرد جن ش
ــای  ــد اســت. آق هــم درس شــیخ مفی
ابن شــاذان در ایــن کتابــی کــه عــرض 
ــت  ــم روای ــث شش ــم، در حدی کردی
خیلــی جذابــی را آورده اســت. پیامبر 
روایــت  آن  در  )صلی اهلل علیه وآلــه(  اعظــم 
نورانــی خطــاب بــه امیرالمؤمنیــن 
ــا َ أَن ــيُّ ِ ــاَعل ــد: »یَ ــام( می گوی )علیه الس

ــا؛ای  ــَتَهادِیَه ْ ــيَوأَن ِ ــُرأُمَّت نَِذی
علــی، مــن هشــداردهنده امتم هســتم 
و تــو هدایت کننــده امــت«. قــرآن 
ــَت ْ ــاأَن ََّم ــد: »إِن ــر می گوی ــه پیغمب ب
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ــو  ــادٍ؛]۱۵[ ت ــْومٍَه َق ِــُکلِّ ــِذٌرَول ُمنْ
ــر  ــرای ه ــداردهنده ای و ب ــط هش فق
ــی  ــر امت ــت«. ه ــری اس ــی رهب قوم
یــک ُمنــذر دارد کــه پیامبــرش اســت 
و یــک  هــادی دارد کــه مجموعــه ای 
را کــه آن پیامبــر ارائــه کــرده، محقــق 
ــرت  ــال حض ــد. ح ــتقر می کن و مس
ــُر ــانَِذی َ أَن ــيُّ ِ ــاَعل ــد: »یَ می فرمای
أُمَّتـِـيَوأَنـْـَتَهادِیَهــا«. بعــد شــروع 
می کنــد پیغمبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( 
بــه  را  )علیهم الســام(  ائمــه  یکی یکــی 
»َو می کنــد:  معرفــی  وصــف 
اَلُْحَســیُْن َو َقائُِدَهــا اَلَْحَســُن
َســائُِقَها؛ حســن پیشــوای ایــن امــت 
و حســین راهنمــا و هدایت کننــده 
اســت.  عجیــب  خیلــی  اســت«. 
ــد  ــی می کن ــا را معرف ــی اینه یکی یک
تــا بــه امــام رضــا )علیــه الســام( می رســد. 
ــد:  ــی می فرمای ــرای معرف ــا ب در اینج
بْــُنُموَســىُمَعبُِّرَهــا »َوَعلِــيُّ
یَهــاَوَطــارُِدُمبْغِِضیَهــاَو َوُمنَجِّ
ــن موســی  ــا؛ و علی ب ِــيُمْؤمِنِیَه ُمْدن
امــت  نجات دهنــده  عبوردهنــده و 
ــمنان  ــوزان و دش ــده کینه ت و دورکنن

اســت«.  مؤمنــان  جمع کننــده  و 
امــام  )صلی اهلل علیه وآلــه(،  اکــرم  پیغمبــر 
ــی  ــار ویژگ ــا چه ــام( را ب ــا )علیه الس رض
معرفــی می کنــد. حضــرت جــواد 
)علیه الســام( را بــا دو ویژگــی معرفــی 

می کنــد: »َقائُِدَهــاَوَســائُِقَها؛]۱۶[ 
هدایت کننــده  و  راهنمــا  و  پیشــوا 
ــاوت  ــه را ت ــن آی ــد ای ــت«. بع ام
فِــيَذلِــَكَلیَــاٍت فرمــود: »إِنَّ
ــن  ــن در ای ــِمیَن؛]۱۷[ به یقی لِْلُمتََوسِّ
ــت«. ــا اس ــیاران عبرت ه ــرای هوش ب

ــا اســت  ــه ایــن معن ذکــر ایــن آیــه ب
ــم،  ــما گفت ــه ش ــه ب ــی ک ــه مطلب ک
جــزء اســرار بــود. بــرای باهوش هــا، 
ژرفیاب هــا  نخبه هــا،  عقــا، 
اســت.  امــت  ژرف کاوهــای  و 
کــه  هســتند  کســانی  متوســمین 
خــرد نــاب و عقــل فعــال و ســرعت 
انتقــال بــه معــارف دارنــد. آنهــا 
ــم.  ــه گفت ــن چ ــد م ــد بفهمن می توانن
ــد  ــود آل محم ــمین خ ــدر متوس ص
)صلوات اهلل اجمعیــن( هســتند و پیروان ایشــان 

ــمندی و  ــوش و هوش ــن ه ــز از ای نی
خــرد و خردمنــدی بهــره ویــژه دارند.
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تجلی رضوی امامت  از نگاه 
صاحب رسالت

ــار  ــا چه ــه( ب ــرم )صلی اهلل علیه وآل ــر اک پیغمب
)علیه الســام( را  کلیــد واژه امــام رضــا 
ــا  ــود ت ــت ب ــرد. کاش وق ــی ک معرف
ــا  ــاید بیشــتر آنه ــا ش در ده جلســه ی
ــد  ــاالً در ح ــردم. اجم ــرح می ک را ش
ترجمــه آن مــوارد را بررســی می کنیم.

بــا  نســبت  در  کــه  ویژگی هایــی 
ــده،  ــه ش ــرت گفت ــرای حض ــت ب ام
ــرت  ــش حض ــت. نق ــده اس تکان دهن
ــت  ــا ام ــاط ب ــام( در ارتب ــا )علیه الس رض
اســامی، امتــدادی اســت. یعنی نقش 
ــه حضــرت  ــی ک ــه ای از زمان در قطع
ــه الســام حیــات ظاهــری  رضــا علی
ــی  ــود؛ ول ــذاری می ش ــد، بنیان گ دارن
تــا دامنــه قیامــت بــه وســیله حجــت 
می کنــد.  پیــدا  امتــداد  آخریــن 
ــًا  ــود. مث ــع نمی ش ــش قط ــن نق ای
ســائق االمه  )علیه الســام(  سیدالشــهدا 
ــت  ــر ام ــت س ــی از پش ــت؛ یعن اس
ــا  ــد. ام ــری می کن ــد راهب ــا مقص را ت
ــس  ــه تمام شــدنی نیســت؛ پ ــت ک ام
ــام  ــه تم ــت ب ــه ام ــان ک ــا روز پای ت

معنایــش مســتقر می شــود، امتــداد 
پیــدا می کنــد. امتدادبخــش تمــام 
ایــن نقش هــا خلــف صالحــی اســت 
کــه جانشــین همــه اســت و همــه ی 
ــه  ــت ب ــل از قیام ــا قب ــا را ت نقش ه
ارث می بــرد؛ هــر مقــداری کــه خــدا 
بخواهــد. بنابرایــن چهــار نقشــی 
ــام(  ــا )علیه الس ــرت رض ــرای حض ــه ب ک
ــدادی اســت و  ــود، امت ــی می ش معرف
ــه  ــت ک ــور نیس ــی. این ط ــه انقطاع ن
فقــط در مقطــع حیاتشــان، حضــرت 
نقش آفرینــی کــرده باشــند. از حیــات 
ــود  ــروع می ش ــرت ش ــری حض ظاه
ــود.  ــه می ش ــهادتش جاودان ــا ش و ب
منتقــل  بعــدی  امــام  بــه  ســپس 
حضــرت  نهایــت  در  می شــود. 
ــام(  ــر )علیه الس ــام عص ــم ام ولی اهلل االعظ
ــه ها  ــن نقش ــه ی ای ــده هم دریافت کنن
اســت و امتــدادش می دهــد تــا روزی 
ــل  ــورش کام ــا ظه ــش ب ــه مأموریت ک
می شــود. لــذا بــا او همــه دیــده 
برمی گردنــد  همــه  و  می شــوند 
می افتــد. اتفــاق  رجعــت  و 
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ــا  ــرت رض ــی حض ــار ویژگ ــا چه ام
)علیه الســام(؛ یکــی: »ُمَعبُِّرَهــا« یعنــی 

را  محمــد  آل  اســرار  کــه  کســی 
»َو دوم:  می کنــد.  رمزگشــایی 
یَهــا«، امــت را از دشــواری ها  ُمنَجِّ
ــی  ــقوط و نافرجام ــختی ها و س و س
نجــات می دهــد. در روایــت دیگــری 
تعبیــر جالبــی دربــاره ی حضــرت 
ــِذهِ ــْوُثَه رضــا )علیه الســام( اســت: »َغ
ااْلّمــةَِوغِیاثُهــا؛]۱۸[ فریــادرس 
و منجــی  اســت«. دســت امــت را 
نجاتــش  ســقوط  از  و  می گیــرد 
می دهــد. دســت خــدا در نجــات 
ــارُِد ــوم: »َوَط ــت. س ــت اس دادن ام
ــواره  ــه هم ــمن را ک ــا«. دش ُمبْغِِضیَه
ــی   ــه و طراح ــض و کین ــدد بغ درص
شــیطانی و ضربــه زدن به امت اســت، 
از امــت دور می کنــد. دشــمنان امــت 
را از اطــراف امــت پراکنــده می کنــد. 
ُمْؤمِنِیَهــا« ُمْدنِــي »َو چهــارم: 
ــت را  ــاب ام ــان ن ــه مؤمن ــی ک کس
ــد  ــد و پیون ــک می کن ــم نزدی ــه ه ب
می کنــد،  ســازماندهی  و  می زنــد 
اســت. )علیه الســام(  رضــا  حضــرت 

تأثیر امام رضا )علیه السالم( بر ایران 
و شیعیان

ســّر  بفهمیــم  می توانیــم  امــروز 
اینکــه بــرای حضــرت رضــا )علیه الســام( 
چهــار مأموریــت تعریــف شــده، 
ــی  ــارک و تعال ــد تب ــت. خداون چیس
بــه دســت دشــمن ترین و مکارتریــن 
دشــمنانش، مأمــون )علیه آالف لعنة والعــذاب(، 
ــدرش  ــه ق حضــرت را از محیطــی ک
ســاخت  خــارج  نمی شــناختند،  را 
مرکــز  و  اســتعدادها  معــدن  در  و 
دارد.  قــرار  یارانــش  و  انصــار 
خراســان، جایــی کــه ایــن پــاره 
ــا  ــودش ج ــوی را در خ ــت نب حقیق
می دهــد، می شــود بهشــت زمیــن.

ــته  ــهم برجس ــان، س ــهد و خراس مش
ــازی  ــژه ای در زمینه س ــاز و وی و ممت
بــرای ظهــور و طلــوع خورشــید 
والیــت عظمــا دارد. خداونــد تبــارک 
و تعالــی بــا گــره زدن حضــرت رضــا 
)علیه الســام( بــه ایــران و آوردنــش در 

را شــیعه خانه  اینجــا  نقطــه،  ایــن 
ــی  ــرد. جای ــام( ک ــن )علیه الس امیرالمؤمنی
امــت  می خواهنــد  همــه  کــه 
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محمــدی را متاشــی کننــد، حضرت، 
را  امریکایی هــا  و  صهیونیســت ها 
طــرد می کنــد و منطقــه را نگهــداری 
می کنــد. از کجــا ایــن اتفاقــات رقــم 
و  لطــف  پایتخــت  از  می خــورد؟ 
کرامــت، از مشــهد. انقــاب اســامی 
ــر  ــام حاض ــن ام ــل و ای ــام راح و ام
ــر  ــوار را منتش ــه دارد ان ــه این گون ک
ــت.  ــت او اس ــه از برک ــد، هم می کن
چــه کســی تونســت داعــش را طــرد 
ــد؟ حضــرت رضــا )علیه الســام( همــه  کن
را طــرد کــرد و حــرم را نجــات 
و  حججی هــا  و  ســلیمانی ها  داد. 
رضــا  توســط حضــرت  همــه   ...
روزهایــی  چنیــن  بــرای  )علیه الســام( 

ــت  ــی ام ــه کس ــدند. چ ــت ش تربی
صهیونیســتی  رژیــم  برابــر  در  را 
نگهبانــی می کنــد؟ قــدرت موشــکی، 
قــدرت سیاســی، قــدرت اجتماعــی و 
ــان صهیونیســم  ــدرت نظامــی، جری ق
ــت.  ــرده اس ــر  ک ــیر و زمین گی را اس
دنیــا  همه جــای  اینجــا،  نه فقــط 
همین طــور در سایه ســار حضــرت 
پیونــد  هــم  بــه  )علیه الســام(  رضــا 
ترتیــب  ایــن  بــه  و  می خورنــد 

زنجیــره طایــی مقاومــت، امتــدادش 
فــرا می گیــرد. را  عالــم  سرتاســر 

ناکامی دشمنان در انتخابات  
اخیر

ایــن خــط به کــوری چشــم دشــمنان 
ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. البتــه گاهی 
باعــث  کــه  دارد  نشــیب  و  فــراز 
می کنــد.  طمــع  دشــمن  می شــود 
گرگ صفت هــا  تمــام  امــروزه 
بــه همیــن نقطــه مرکــزی چشــم 
دوخته انــد؛ جایــی کــه پرچــم اســام 
نــاب و والیــت علــوی و فاطمــی 
ــون  ــی کــه قان برافراشــته اســت. جای
ــدارد.  ــر ن ــم نظی ــی اش در عال اساس
در قانــون اساســی صریــح آمــده کــه 
ــوع حکومتــی را  می خواهیــم.  چــه ن
دشــمنان تمــام تاش شــان را بــر 
ــد؛  ــز کرده ان ــا متمرک ــف اینج تضعی
چــون می داننــد اگــر اینجــا تضعیــف 
می شــود.  تضعیــف  امــت  شــود، 
می آیــد  پیــش  وضعیتــی  گاهــی 
ــم  ــار ه ــر ب ــد و ه ــع می کنن ــه طم ک
کار  دیگــر  این دفعــه  می گوینــد: 
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ــدرت  ــا ق ــار ب ــک ب ــت. ی ــام اس تم
نظامــی، بــار دیگــر بــا فشــار تحریــم 
و گاهــی بــا یــک فتنــه داخلــی مثــل 
۸۸، می خواهنــد زمینــه ای پیــدا کننــد. 
ــع  ــات طم ــه انتخاب ــز ب ــار نی ــن ب ای
ــد  ــود می گفتن ــا خ ــد. ب ــرده بودن ک
ایــن بــار بــا وجــود حصــر اقتصــادی، 
محاصــره رســانه ای، عملیــات وســیع 
دیگــر  ناکارآمدی هــا،  و  نفوذی هــا 
حتــی  نمی دهنــد.  رأی  مــردم 
درصــد داده بودنــد. گفتــه بودنــد 
ــًا ۲۵٪ شــرکت خواهنــد کــرد. نهایت

دو عیدی الهی برای مردم ایران 

خــدای متعــال دو عیــدی در ایــام 
دهــه کرامــت از ناحیــه حضــرت 
رضــا )علیه الســام( بــه ملــت مــا داد. 
یکــی مشــارکت بــود کــه هفتــه 
پیــش گفتــم اگــر ۴۷٪ شــود، خیلــی 
رد   ٪۵۰ از  اگــر  اســت.  خــوب 
شــود کــه دیگــر عالــی اســت. نمــاز 
جعفــر طیــار هــم نــذر کــرده بــودم.

ــم  ــات نمی پردازی ــه حواشــی انتخاب ب
ــودش  ــای خ ــد در ج ــه بای ــه البت ک
بحــث شــود. همــه دســت بــه دســت 
هــم دادنــد تــا حضــور کاهــش یابــد. 
را  دســتش  ســابق  رئیس جمهــور 
ــه  ــا داد و هم ــت آن طرفی ه ــه دس ب
ــا  ــد و ب ــم دادن ــه دســت ه دســت ب
ــبیه  ــزی ش ــدند. چی ــد ش ــم متح ه
جنــس  از  منتهــا  بــود؛   ۸۸ فتنــه 
دیگــری. جریــان کفــر، جریــان نفاق، 
جریــان حماقــت، جریــان ناکارآمــدی 
ــای منحــوس، همــه  و در آخــر کرون
دســت بــه دســت هــم داده بودنــد. بــا 
ــی  ــی بزرگ ــروزی خیل ــال پی ــن ح ای
از  می توانســت  گرفــت.  شــکل 
باشــد،  بزرگ تــر  خیلــی  این هــم 
ــن کار را  ــد ای ــه بای ــانی ک ــی کس ول
ــتند  ــد، نتواس ــرا می کردن ــت اج درس
یــا عرضــه انجامــش را نداشــتند. 
ــرت  ــت حض ــال از عنای ــدای متع خ
رضــا )علیه الســام( بــه فریــاد رســید.

بــود  رئیســی  آقــای  دوم  عیــدی 
ــت  ــت. دس ــه اس ــه رضوی ــه عطی ک
ــا را از دســتگاه قضــا  ــن آق ــر ای تقدی
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ــت حضــرت رضــا )علیه الســام(  ــه تولی ب
بـُـرد. ســپس از نوکــری آســتان قــدس 
دوبــاره بــه قــوه قضائیــه برگردانــد. و 
اکنــون بــه ریاســت جمهوری رســاند. 
ــه  ــرد ک ــم کســب ک ــی ه رأی فراوان
جــای هیــچ حــرف و حدیثــی باقــی 
ــک  ــدند تبری ــار ش ــه ناچ ــد. هم نمان
بگوینــد. البتــه  بــه بهانــه آرای باطلــه 
گوهــر  ایــن  روی  می خواهنــد 
نمی تواننــد. ولــی  بریزنــد؛  غبــار 

بــه هــر حــال خیلــی بایــد قــدر 
بدانیــم و نمــاز شــکر بخوانیــم. حــس 
جشــن دارد. معمــوالً شــب والدت 
شــیرین تر از روز والدت اســت، ولــی 
ــیرین  ــی ش ــاد خیل ــال روز می امس
ــت.  ــه اس ــه رضوی ــن عطی ــت. ای اس
بعــد از امــام راحــل عظیم الشــأن، 
ــان  ــی و از هم ــه قدس ــان ناحی از هم
ارض اقــدس رهبــری بــه مــا داده 
ــت  ــت. تح ــر او اس ــم متحی ــه عال ک
حمایــت حضــرت رضــا )علیه الســام( 
ایــن توفیــق بــرای امــت پیــش آمــد.

 

مسئولیت ویژه ی حزب اهلل با 
روی کار  آمدن دولت جدید

مســئولیت بچه هــای انقــاب خــاص 
ــه ،  ــه هم ــت ک ــش اس ــد. اآلن وقت ش
ــا هــر رنــگ و اســمی، وارد میــدان  ب
ــای  ــه ی بچه ه ــفانه هم ــوند. متأس ش
انقــاب را اســم گذاری و گروه گــروه 
کردنــد. امــروز همــه بایــد اســم ها را 
دور بریزنــد و کار کننــد. ســهم خواهی 
هــم نکننــد. دنبــال مدیــر کل و وزیــر 
شــدن نباشــند. امتحان دیگــری در راه 
اســت. هــر روز یک طــور غربــال 
غربالگــری  هــم  اآلن  می شــویم، 
رســم ها  و  اســم ها  کنــدن  بــه 
اســت. فقــط دور اســم امیرالمؤمنیــن 
در  متجلــی  کــه  باشــیم  )علیه الســام( 

والیــت حضــرت آقــا )علیه الســام( اســت.

و  بریزیــم  دور  را  تمــام حرف هــا 
عاشــقانه کار کنیــم و بــا همــه ی 
وجــود گره گشــایی کنیــم. امــروز 
ــه ایــن  حــزب اهلل وظیفــه دارد کــه ب
ســید بزرگــوار کمــک فکــری، یــدی، 
مالــی، جانــی و آبرویــی کنــد؛ چراکــه 
ــای  ــده اند. آق ــت ش ــام و ام ــد ام امی
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ــر  ــم فک ــودش ه ــاید خ ــی ش رئیس
رئیس جمهــور  روزی  نمی کــرد 
شــود. بایــد همــه کنــار او بایســتند و 
کمــک کننــد. دولــت عشــقی کــه قرار 
بــود در زمــان آقــای احمدي نــژاد 
ــا  ــی پ ــر دلیل ــه ه ــرد و ب ــکل بگی ش
ــرد و  ــکل بگی ــار ش ــن ب ــت، ای نگرف
طعــم دولــت عشــق را مردم بچشــند. 
چشــم امــام و مؤمنیــن روشــن شــود 
عنایــت  بــه  هــم  ســختی ها  از  و 
حضــرت رضــا )علیه الســام( عبــور کنیــم.

ــب  ــم. آن ش ــه اول صحبت ــردم ب برگ
قــدری کــه می گوینــد، یــاران امشــب 
اســت. امشــب وقــت دعا و توســل و 
ــی  ــته های جزئ ــت. خواس ــرع اس تض
خانوادگــی  و  کوچــک  و  کلــی  و 
امشــب  را  همــه   ... و  فرزنــد  و 
ــی چــون شــب برکــت  بخواهیــد. ول
انســان  اســت،  بزرگــی  شــب  و 
ــزرگ  ــز ب ــد از مــوالی کریــم، چی بای
ــم.  ــرج را بخواهی ــس ف ــد؛ پ بخواه
را  دولــت صالحیــن  فــرج،  ذیــل 
بخواهیــم. خــدای متعــال قــدم ســید 
و دولتــش را در گام دوم مبــارک قــرار 

دهــد تــا تشــطط ها تمــام شــود.
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