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ــٍد َو  »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعَلــی ُمَحمَّ
یْشــَغُلنِی  َمــا  اکفِنِــی  َو  آلِــهِ، 
ــا  ــتَْعِمْلنِی بَِم ــهِ، َو اْس ِ ــاُم ب اِلْهتَِم
تَْســَألُنِی َغــداً َعنْــُه، َو اْســتَْفرِْغ 
لَــُه«. َخَلْقتَنِــی  فِیَمــا  أَیامِــی 

ــر همــه ی  ــود ب ــع المول ــاه ربی ــام م ای
ایــن  باشــد.  مبــارک  عزیــزان 
ــاق  ــکارم االخ ــای م ــمت از دع قس
بــا صلــوات آغــاز می شــود و در 
از  فهرســتی  صلــوات  ایــن  پــی 
می شــود.  مطــرح  درخواســت ها 
چنــد  متعــال  خــدای  امیــد  بــه 
ــرض  ــوات ع ــاره صل ــه ای درب جمل
ــم  ــام ه ــا ای ــب ب ــه مناس ــم ک می کن
مطلــب  ســه  آن  دربــاره  هســت. 
و درخواســت اصلــی کــه مطــرح 
ــار  ــه اختص ــی ب ــز نکات ــود نی می ش
ــم. ــم می کن ــم تقدی ــت عزیزان خدم

 

تجلی صلوات در بخش های 
گوناگون صحیفه

در بــاب صلــوات، یــک قاعــده کلــی 
ــوات  ــی صل ــم: جانمای ــرض کردی ع
صحیفــه  گوناگــون  فرازهــای  در 
ــا  ــت. از اول ت ــاده اس ــی فوق الع خیل
پایــان دعــا، فصل بنــدی ایــن کلمــات 
ــده.  ــام ش ــوات انج ــا صل ــی، ب نوران
ــارت  ــش عب ــه و پیام ــن نکت مهم تری
اســت از اینکــه قلــه مــکارم و فضائل، 
ــال،  ــه در اعم ــاق و چ ــه در اخ چ
ــا محمــد  ــم االنبی وجــود اقــدس خات
اهل بیــت  و  )صلی اهلل علیه وآلــه(  مصطفــی 
عصمــت و طهارت )علیهم الســام( هســتند. 
ــه  ــاق و مرضی ــکارم  االخ ــه ی م هم
االفعــال، بــدون اســتثنا در عالی تریــن 
و  عینــی  به صــورت  ســطحش، 
ســاحت  در  متجســم  و  متجســد 
ــدس حضــرت  ــود اق شــخصیت وج
ــیده  ــت رس ــه عینی ــام( ب ــم )علیه الس خات
ــو  ــوان الگ ــریت به عن ــر بش و در براب
ــه اســت. ــرار گرفت و اســوه حســنه ق
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ماهیت صلوات

ــه معــدن کرامــت  ــوات اتصــال ب صل
ــداوم صلــوات  و فضیلــت اســت و ت
ــاط و اتصــال  ــن ارتب ــع دوام ای درواق
اســت. مؤمنــان و مســلمانان بایــد 
خیلــی قــدر بداننــد کــه چنیــن توفیق 
بزرگــی بــرای آنهــا فراهــم می شــود. 
انســان مؤمــن بــا صلــوات، خــودش 
ــل  ــی متص ــض اله ــز فی ــه مرک را ب
یعنــی  فیــض  مرکــز  می ســازد. 
نقطــه ای کــه رحمــت الهــی، برکــت، 
ــت و نعمــت  ــرت، حســن، کرام مغف
ــزول  ــز ن ــع می شــود. مرک از آن توزی
و توزیــع فیــض و رحمــت و برکــت 
و لطــف و کرامــت الهــی بــه همــه ی 
عوالــم، وجــود اقــدس حضــرت 
ــت.  ــام( اس ــت )علیهم الس ــم و اهل بی خات
بــا صلــوات در واقــع بــه ایــن مرکــز 
می شــوید؛  متصــل  الهــی  فیــض 
البتــه ایــن اتصــال، هــم اتصــال 
ــری،  ــم اتصــال ذک فکــری اســت، ه
ــم  ــی، ه ــی و روح ــال قلب ــم اتص ه
ــن  ــال ای ــت. ح ــی اس ــال عمل اتص
ــه  ــت و توج ــدازه معرف ــه ان ــه ب صل

ــن دارد. ــه مؤم ــت ک ــرایطی اس و ش

فکــری  نظــر  از  را  مــا  صلــوات 
بــه پیامبــر اعظــم و آل او متصــل 
در  را  انســان  فکــر  و  می کنــد 
ســاحت اندیشــه های نبــوی قــرار 
می دهــد. هــم ذکــر و یــاد مــا را 
ــم  ــد، ه ــرت می کن ــه آن حض متوج
قلــب مــا و عواطــف مــا را بــه 
ســاحت قدســی آن حضــرت متصــل 
ــاق  ــال و اخ ــم اعم ــازد و ه می س
ــی  ــر کس ــد. ه ــل می کن ــا را متص م
ــا ســطح معرفــت و حــال  متناســب ب
و شــناختش از ایــن منبــع فکــر و ذکر 
و عمــل و اخــاق بهــره می بــرد. 
صلــوات نقــش ایــن برقــراری اتصال 
اینکــه چقــدر شــما  امــا  دارد؛  را 
و  ظرفیــت  بــه  شــوید،  بهره منــد 
ظــرف وجــودی شــما بســتگی دارد.

ــور  ــی ن ــز اصل ــه مرک ــوات ب ــا صل ب
ــود:  ــه فرم ــوید؛ همان ک ــل می ش متص
اَواِت َوالْْرِض َمثَــلُ  ــمَ ُ نـُـوُر السَّ »اللَّ
نــور  خــدا  َکِمْشــَكاةٍ؛]۱[  نُــورِهِ 
آســمان ها و زمیــن اســت. َمثَــل نــور 
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او چــون چراغدانــی اســت«. در آیــه 
 ُ بعد هــم فرمود: »فـِـي بُیـُـوٍت أَذَِن اللَّ
أَْن تُْرَفــَع َویُْذَکــَر فِیَها اْســُمُه؛]۲[ در 
ــت داده  ــدا رخص ــه خ ــی ک خانه های
ــت   ــا رفع ــت[ آنه ــدر و منزل ــه ]ق ک
ــود«.  ــاد ش ــا ی ــش در آنه ــد و نام یاب
ــخصیت های  ــی در ش ــور اله ــن ن ای
ــن  ــه در ای ــی اســت ک ــی متجل بزرگ
بیــوت مســتقر هســتند. ارتباطــش 
را بــه حســب محیــط زیســت و 
ــا  ــه م ــان ب ــن جه ــا در ای ــی م زندگ
ــا  ــما اینج ــی ش ــد؛ یعن ــان می ده نش
ــور  ــتید و ن ــور هس ــت ن ــایه بی همس
بزرگــی  شــخصیت های  در  الهــی 
متجلــی اســت کــه اینهــا از نــور 
حــق تبــارک و تعالــی نمایندگــی 
می کننــد و نــور پــروردگار متعــال 
می کننــد. توزیــع  عالــم  در  را 

و  بیــت  ایــن  بــه  وقتــی  شــما 
ــه  ــوید، ب ــل می ش ــور متص ــز ن مرک
انــدازه ظرفیت تــان نــور دریافــت 
فکــر  انــدازه  آن  بــه  و  می کنیــد 
ــاق و  ــان اخ ــب و ج ــر و قل و ذک
ــس  ــود. پ ــی می ش ــما نوران ــل ش عم

ــدر  ــی ق ــد خیل ــال را بای ــن اتص ای
بدانیــم کــه چنیــن امکانــی بــه لطــف 
خــدای متعــال بــرای مــا فراهــم شــد.

ــور  ــان ن ــام( هم ــت )علیهم الس ــور اهل بی ن
پیامبــر اکــرم )صلوات اهلل علیــه( بــا جلوه هــای 
گوناگونــش اســت. هنگامــی کــه 
انســان ایــن ارتبــاط و اتصــال را 
پیــدا کــرد، ایــن امــکان هــم برایــش 
دائــم ظــرف  کــه  اســت  فراهــم 
ــش  ــتعداد و قابلیت های ــودی، اس وج
توســعه پیــدا کنــد. دائــم بهــره نــوری 
ــد. در اینجــا  ــدا می کن او گســترش پی
ــل  ــه قاب ــدارد؛ هرچ ــود ن ــی وج بخل
ــد، از  ــان ده ــت نش ــودش قابلی از خ
نــور بیشــتری بهره منــد خواهــد شــد. 
ــم  ــت، مه ــر راه نیس ــی س ــچ مانع هی
ایــن اســت کــه شــما چقــدر قابلیــت 
و ظرفیــت فراهــم کــرده باشــید.

تبادل نور بین مؤمنان 

ــان،  ــن خودش ــاط بی ــان در ارتب مؤمن
ــد،  ــه می کنن ــوات را مبادل ــی صل وقت
ــن  ــور را بی ــن ن ــد ای ــع دارن در واق
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همدیگــر تقویــت و توزیــع می کننــد. 
لــذا ذکــر جمعــی و توجــه جمعــی و 
ــدس  ــاحت ق ــه س ــی ب ــال جمع اتص
مؤمنیــن  دارد.  موضوعیــت  نبــوی 
ــام آن  ــتند و ن ــم هس ــار ه ــی کن وقت
حضــرت را می برنــد و درخواســت از 
پــروردگار متعــال صلــوات می کننــد، 
ــا همیــن تعبیــر بســیار زیبایــی کــه  ب
ــت، در  ــده اس ــناخته ش ــا ش ــن م بی
واقــع دارنــد در ایــن اتصــال همدیگر 
را یــاری می کننــد. صلــوات جمعــی، 
ــت. ــور اس ــب ن ــرای کس ــاون ب تع

ــه  ــرای اینک ــر ب ــه همدیگ ــک ب کم
ــت  ــم و اهل بی ــر اعظ ــاد پیامب ــه ی ب
ســاحت  بــه  و  بیفتیــم  )علیهم الســام( 

قدســی آن حضــرت توجــه پیــدا 
و  محبــت  معرفــت،  و  کنیــم 
دلدادگــی و عشــق نســبت بــه آن 
مبادلــه  همدیگــر  بــا  را  بزرگــوار 
عالــی  مصادیــق  از  یکــی  کننــد، 
ــَوى؛]۳[  ِــرِّ َوالتَّْق ــی الْب ــوا َعَل »تََعاَونُ
بــا  پرهیــزگاری  و  نیکــوکاری  در 
یکدیگــر همــکاری کنیــد« اســت.

مؤمن پس از کسب نور، 
نورافشانی می کند

هــر واحــد ایمانــی بــه انــدازه ای کــه 
می توانــد  می کنــد،  نــور  کســب 
توزیع کننــده نــور باشــد. ایــن اتصــال 
ــد  ــما بهره من ــد و ش ــرار ش ــه برق ک
ــع  ــدید، وجــود شــما می شــود منب ُش
جدیــدی بــرای اینکــه دیگــران از آن 
ــد.  ــت کنن ــور را دریاف ــن ن ــع، ای منب
لــذا انســان مؤمــن بــه هــر انــدازه کــه 
بــه نور محمــد و آل محمــد )علیهم الســام( 
نورانــی شــده باشــد، شــرف جدیــدی 
ــد  ــرافت جدی ــن ش ــد. ای ــدا می کن پی
توزیــع کــردن نــور محمــد و آل 
اســت. )ســام اهلل علیهم اجمعین(  محمــد 

 

علت اهمیت دیدار مؤمن

انســان  بــرای  دیدنــش  مؤمــن 
روشــنایی اســت، ســخن و اعمالــش 
بــرای انســان روشــنایی اســت؛ زیــرا 
بــه محمــد و آل محمــد )علیهم الســام( 
متصــل اســت. کســانی کــه توفیقشــان 
باشــد،  بیشــتر  نــور  کســب  در 
نــور  برجســته ی  توزیع کننده هــای 
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محمــد و آل محمــد )ســام اهلل علیهم اجمعین( 
ــان های  ــتند. انس ــم هس ــن عال در ای
خوش ظرفیــت  و  خوش ســاخته 
ــی اهلل  ــیر ال ــدند در س ــق ش ــه موف ک
ــب  ــه مرات ــت، ب ــازل معرف ــی من و ط
ــان نســبت  ــه هم ــند، ب ــری برس باالت
ــتند.  ــری هس ــای قوی ت توزیع کننده ه
ــود را  ــراف خ ــط اط ــد محی می توانن
ــا  ــه در خــط اتصــال ب و هرکســی ک
آنهــا باشــد، روشــنایی دهنــد. خوبــان 
عالــم، بــزرگان و اســاتید اخــاق 
و عرفــان، چنیــن خصوصیتــی در 
زندگــی انســان های دیگــر دارنــد.

هــم  عــادی  ارتباط هــای  در 
کــه  کســی  اســت.  همین طــور 
ــه  ــی ک ــد، در محیط ــری زده باش عط
حضــور دارد، عطرافشــانی می کنــد 
و دیگــران کــه در پیرامونــش تنفــس 
ــد. در اخــاق  می کننــد، لــذت می برن
و فکــر و ذکــر نیــر ایــن قضیــه برقرار 
ــن انســان ها از  اســت و اتصــاالت بی
ــاز  ــیار سرنوشت س ــت بس ــن جه ای
اســت. لــذا توصیــه شــده کــه ارتبــاط 
عمومــی  محیــط  بــا  را  خودتــان 

کنیــد.  حفــظ  مؤمــن  انســان های 
ــه مســجد  ــه مــا می گوینــد ب اینکــه ب
رفــت و آمــد کنیــد و بــه نمــاز 
ــون  ــید، چ ــته باش ــد داش ــه تقی جمع
آنجــا مرکــز تبــادل نــور بیــن مؤمنــان 
اســت. مؤمنــان کنــار هــم کــه جمــع 
آنهــا  بیــن  نــور  ایــن  می شــوند، 
مبادلــه می شــود. توصیــه باالتــر و 
ــن  ــان های مؤم ــه انس ــر اینک جدی ت
در جســتجوی منابــع قــوی نــور 
باشــند. شناســایی کنیــد و ارتبــاط 
بگیریــد و در مجامعشــان حضــور 
پیــدا کنیــد. خــود حضــور در محضــر 
یــک انســان نورانــی موضوعیــت 
دارد. قــرآن هــم می فرمایــد: »َواْصبـِـْر 
نَْفَســَك َمــَع الَِّذیــَن یَْدُعــوَن َربَُّهــْم 
ــُه  ــُدوَن َوْجَه ــيِّ یُرِی ــَداةِ َوالَْعِش بِالَْغ
َوَل تَْعــُد َعیْنـَـاَك َعنُْهــْم تُرِیــُد زِینـَـَة 
نْیـَـا؛]۴[ و همیشــه خویش  الَْحیـَـاةِ الدُّ
ــت  ــه محب ــکیبایی ب ــال ش ــا کم را ب
آنــان کــه صبــح و شــام خــدای 
او  را می خواننــد و رضــای  خــود 
مبــادا  و  کــن،  وادار  می طلبنــد  را 
دیدگانــت از آنــان بگــردد ازآن رو کــه 
ــی«.  ــل باش ــا مای ــای دنی ــه زینت ه ب
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اینهــا را پیــدا و شناســایی کــن و بعــد 
ــن و  ــظ ک ــا حف ــا آنه ــت را ب ارتباط
ــاش.  ــد ب ــور وجــود آنهــا بهره من از ن
رتبــه  دارای  مؤمــن  زیــارت  لــذا 
ــت دارد. ــی موضوعی ــی و معرفت علم

ــد  ــر عن ــور زائ ــی »حض ــارت یعن زی
ــي  ــزد کس ــر ن ــور زائ ــزور؛ حض الم
انســان  مي شــود«.  زیــارت  کــه 
بــا او  ببینــد؛  بایــد بــرود و او را 
هم نفــس  شــود،  چشم به چشــم 
شــود، چهره به چهــره شــود. آن وقــت 
ــان  ــاط انس ــاهده و ارتب ــن مش در ای
و  کنــد  اســتضائه  او  از  می توانــد 
نــور و روشــنایی بگیــرد. لــذا ایــن را 
بایــد قــدر دانســت. بعــد هــم فرمــود 
و  گرفتاری هــا  باشــید  مواظــب 
ــا  ــت دنی ــی و زین ــته های دنیای خواس
بیــن شــما و ایــن منابــع نــور جدایــی 
ــه  ــد از فیــض اتصــال ب ــدازد. نکن نین
ــال در  ــدای متع ــه خ ــور ک ــع ن مناب
بیــن مــردم قــرار داده، محروم شــویم.

 

یادی از چند ولّی الهی

ــه  وقتــی ایــن مطالــب را می گفتــم، ب
یــاد برخــی اســاتیدم افتــادم. حاج آقــا 
حاج آقــای  تهرانــی،  مجتبــی 
آقــای  و  حق شــناس  میرزاکریــم 
ضیاءآبــادی )رضوان اهلل تعالی علیهــم( اینهــا منبــع 
ــا  ــار اینه ــک ب ــد. انســان ی ــور بودن ن
ــا آن  ــا مدت ه ــی ت ــد، گاه را می دی
ــی را در وجــود خــودش  حــظ نوران
مــا  اســاتید  می کــرد.  احســاس 
ــه اآلن  ــی ک ــد. خوبان ــه بودن این گون
کــم شــده، ولــی هنــوز هــم هســتند. 
ــریف(  ــبخت )اعلی اهلل مقامه الش ــای خوش ــا آق ی
کــه خیلــی نورانــی بــود. آقــای 
بــود؛  هــم  صلواتــی  خوشــبخت 
مجالســش هــم مجالــس صلــوات 
آنجــا  می رفــت،  هرجایــی  بــود. 
مجلــس صلــوات برقــرار می شــد. 
بــود.  فوق العــاده  خیلــی  واقعــًا 
ــاهی  ــم خسروش ــید ابراهی ــای س آق
بــود.  نــور  توزیع کننــده  نیــز 
ــی  ــای خوب ــا و پرداخت ه دریافت ه
داشــتند. آقــای حســن زاده آملــی 
ــد و  ــراً ارتحــال کردن ــه اخی ــز ک عزی
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ــان  ــاح عزیزم ــای مصب ــرت آق حض
انســان  بودنــد.  این گونــه  هــم 
ــای  ــق بهره ه ــن طری ــد از ای می توان
ــد. ــته باش ــری داش ــاده و واف فوق الع

خداونــد تبــارک و تعالــی درخشــش 
محمــد  آل  و  محمــد  نــور  نــاب 
مــا  زمــان  در  را  )ســام اهلل علیهم اجمعین( 

ــان  ــای عزیزم ــن آق ــود نازنی در وج
ــوار  ــن ان ــع ای ــه مجم ــرار داده ک ق
بســیار  افــق  در  ایشــان  اســت. 
بــا  و  گســترده تر  و  وســیع تر 
مأموریــت بســیار بزرگ تــر بــرای 
ــتند. ــانی هس ــور و نورافش ــع ن توزی

بارهــا بــه مناســبت های مختلــف 
عــرض کرده ایــم وقتــی صلــوات 
می فرســتیم، صلــوات مــا را بــه منبــع 
نــور متصــل می ســازد و هرکســی بــه 
انــدازه ظرفیــت وجودی اش اســتضائه 
دارد. در مرحلــه بعد در مجمع مؤمنان 
وقتــی صلــوات تبــادل می شــود و 
همــه باهــم صلــوات می فرســتند، 
ــه  ایــن نــور به صــورت جمعــی مبادل
می شــود. در بیــن مؤمنــان، کســی 

ــد،  ــرده باش ــت ک ــتر دریاف ــه بیش ک
ــد  ــد. چن ــع می کن ــم توزی ــتر ه بیش
ــا دل و جــان مــا  اســم هــم بردیــم ت
روشــن شــود. جنــاب آقــای اتابکــی 
ــم  ــود و ه ــور ب ــم ن ــه( ه )رضوان اهلل تعالی علی

را  خیلی هــا  می کــرد.  نورافشــانی 
ــاس  ــی احس ــم و گاه ــت دادی از دس
نیســت. جایگزینــش  می کنیــم 

لیبک به فرمان الهی با صلوات 

بــه  داریــد  شــما  صلــوات،  در 
لبیــک  متعــال  پــروردگار  فرمــان 
ــی  ــان اله ــن فرم ــد. خــود ای می گویی
ــی  ــبکه متصل ــن ش ــه چنی ــت ک اس
تــا آخــر عالــم فراهــم  از اول  را 
ــا  ــا و اولی ــه ی انبی ــت. هم ــرده اس ک
ــد.  ــل بودن ــوات متص ــق صل از طری
اســتثنا نــدارد، همه شــان در پرتــو 
نــور محمــد مصطفــی و اهل بیــت 
)علیهم الســام( ســیر کردنــد. همــه ی اولیــا 

ــه مقصــد رســیدند  ــور ب ــن ن ــا همی ب
ــا  ــح ازل ت ــید. از صب ــد رس و خواهن
شــام ابــد، از اول تــا آخــر، هــر کســی 
بــه هــر جایــی رســیده، از شــرف این 
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ــوع  ــن موض ــت. ای ــوده اس ــال ب اتص
ــد؛  ــه بمان ــل دارد ک ــای مفص بحث ه
ــک  ــن ی ــه ای ــم ک ــتم بگوی می خواس
ــال  ــی اســت. خــدای متع ــان اله فرم
ــُه  َ َوَمَلئَِكتَ ــد: »إِنَّ اللَّ ــی می گوی وقت
؛]۵[ خــدا  یَُصلُّــوَن َعَلــی النَّبِــيِّ
درود  پیامبــر  بــر  فرشــتگانش  و 
ایــن  دارد  واقــع  در  می  فرســتند«، 
ســفره را پهــن می کنــد و واســطه 
ــی  ــه شــما معرف فیــض خــودش را ب
می کنــد. البتــه ایــن یــک معرفــی 
عــادی نیســت؛ عالی تریــن ســطح 
ــه ی  ــد و هم ــت. خداون ــی اس معرف
فرشــتگان دائــم و بــدون انقطــاع بــر 
پیامبــر و برگزیــده حضــرت حــق 
ــق  ــدار مطل ــی، و پیام ــارک و تعال تب
از جانــب خــدای متعــال، صلــوات و 
ــان  ــه مؤمن ــد ب ــتند. بع درود می فرس
ــَن  ــا الَِّذی ــا أَیَُّه خطــاب می شــود: »یَ
َوَســلُِّموا  َعَلیْــهِ  َصلُّــوا  آَمنُــوا 
ــان  ــه ایم ــانی ک ــلِیًما؛]۶[ ای کس تَْس
آورده ایــد، بــر او درود فرســتید و بــه 
فرمانــش به خوبــی گــردن نهیــد«.

 

بروز و ظهور ادب بندگی در 
صلوات

پــس وقتــی صلــوات می فرســتید، بــه 
ــن  ــد. ای ــان الهــی لبیــک می گویی فرم
لبیــک بــه فرمــان الهــی ادب بندگــی 
هــم هســت. ایــن مــؤدب شــدن 
بــه ادب بندگــی و ایــن ادب ورزی 
نتیجــه قطعــی اش آن وقــت ایــن 
درخواســت  متعــال  خــدای  از  را 
اســت  ایــن  معنایــش  می کنیــم. 
کــه مــن می فهمــم کــه ایــن کار 
ــن  ــم ای ــن نمی توان ــت و م ــن نیس م
ــام آن  ــه آن مق ــأن آن رتب ــت ش رفع
جایــگاه ایــن کار مــن نیســت. مــن از 
ــم:  ــم و می گوی ــک می خواه ــو کم ت
ــٍد َو  »الّلُهــمَّ َصــِلّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــٍد«. مؤدبانــه ادب انســان  آِل ُمَحمَّ
قــدس  بــه ســاحت  برمی گردانــد 
ربوبــی و از خــدای متعــال در قالــب 
دعــا صلــوات بــر پیامبــر را تمنــا 
می کنیــم. چــون در ایــن درخواســت 
ادب اوج گرفتــه، انعکاســش بــه خود 
عبــد غیرقابل توصیــف اســت کــه بــه 
ــردد و  ــؤدب برمی گ ــده م ــمت بن س
خیلــی  می ســازد.  بهره منــد  را  او 
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فرشــته ها  خــود  اســت.  عجیــب 
متحیــر می شــوند وقتــی می بیننــد 
بنــده  خــدا بــه خاطــر ایــن ادب ورزی 
در معــرض تابــش چــه نــوری از 
ســوی خــدای متعــال قــرار می گیــرد.

ــد  ــاداش می کنی ــت پ ــما درخواس ش
ــت  ــام رحم ــه تم ــی ک ــرای حقیقت ب
فضــل  و  الهــی  فیــض  و  الهــی 
الهــی از وجــود اوســت کــه بــه 
عالــم توزیــع و منعکــس می شــود 
ــع  ــی و منب ــت اله ــفره دار رحم و س
اســت. متعــال  پــروردگار  فیــض 

 

امام زمان در کنار ما و با ما 
است

همــه ی ماه هــا، مــاه صلــوات اســت، 
ــبت  ــه مناس ــع  االول ب ــاه ربی ــی م ول
والدت آن حضــرت، مــاه خــاص 
کــه  این طــور  اســت.  صلــوات 
ــه  ــد، متوج ــگاه کنی ــوع ن ــه موض ب
ــی  ــر یعن ــه والدت  پیامب ــوید ک می ش
شــاکریم  را  متعــال  خــدای  چــه. 
ــوری در  ــن حقیقــت ن ــداد ای ــه امت ک

ــن  ــا همی ــری ب ــانی بش ــرف انس ظ
ــت تجســدی  ــن وضعی جســم و همی
ــا حضــور دارد؛  ــم م خــودش در عال
بقیت اهلل االعظــم  حضــرت  یعنــی 
امتــداد  ایشــان  )عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف(. 

حضــرت  آن  وجــودی  حقیقــت 
اســت. از ایــن جهــت عصــر و زمــان 
ــام  ــدر اس ــلمانان ص ــه مس ــما ب ش
ــار  ــه در کن ــد ک ــدا می کن ــباهت پی ش
ــب  ــر اعظــم را در قال خودشــان پیامب
بشــری داشــتند. مــا از برکــت وجــود 
ــع  ــام(، در واق ــدی )علیه الس ــرت مه حض
ــان  ــش خودم ــان را پی ــر عزیزم پیامب
ــای  ــل خانه ه ــه ای مث ــم. در خان داری
ــا و در  ــن م ــد، بی ــی می کن ــا زندگ م
قالــب بشــری بــا همیــن کیفیــت 
حضــور دارد و بــه مــا می گویــد: 
ََّمــا أَنـَـا بََشــٌر مِثُْلُكــْم؛]۷[ مــن هم  »إِن
ــن  ــا ای ــل شــما بشــری هســتم«. ب مث
ــی  ــود: »یُوَح ــه او می فرم ــاوت ک تف
ــود«  ــی می ش ــن وح ــه م ؛]۸[ ب ــيَّ َ إِل
ــی  ــن از آن وح ــد م ــن می گوی و ای
پیــش  نمایندگــی می کنــم.  کامــل 
ــم در  ــار شــما هســتم. عال شــما و کن
ــی از  ــه ای از مراتبــش خال ــچ مرتب هی
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ایــن نــور نیســت. در زیــارت جامعــه 
نیــز می گوییــم: »أَْجَســاُدُکْم فِــي 
الْْجَســادِ َو أَْرَواُحُكــْم فـِـي الْْرَواِح 
َو أَنُْفُســُكْم فـِـي النُُّفــوِس َو آثَاُرُکــْم 
فـِـي اْلثـَـارِ َو ُقبُوُرُکــْم فـِـي الُْقبـُـورِ؛ 
ــدگان و  ــوب یادکنن ــما در قل ــاد ش ی
تن هایتــان  و  نام هــا  در  نامتــان 
و  ارواح  ارواحتــان در  در تن هــا و 
جان هایتــان در جان هــا و آثارتــان 
قبرهــا  در  قبرهایتــان  و  آثــار  در 
اســت«. قبــر شــما اگــر جایــی باشــد، 
آنجــا مرکــز نورافشــانی در ایــن عالــم 
ــه جــای خــودش  اســت. آنهــا کــه ب
محفــوظ، هرجــا نشــانه ای باشــد، آن 
نیــز مرکــز نــور و نورافشــانی اســت.

)علیه الســام(  مهــدی  حضــرت  اینکــه 
بــا قالــب عنصــری و جســمی اش 
ــت  ــم حضــور دارد، نعم ــن عال در ای
بســیار بســیار بزرگــی اســت. گفــت: 
»بِیُْمنِــهِ ُرزَِق الْــَوَرى َو بُِوُجــودِهِ 
ــَماُء؛]۹[ بــه  ثَبَتَــِت الْْرُض َو السَّ
برکتــش بنــدگان روزی یافته  انــد و 
بــه وجــودش زمین و آســمان اســتوار 
ــه  ــت ب ــل معرف ــت«. اه ــته اس گش

ــش  ــه درخش ــند ک ــه ای می رس مرتب
بــه  می بیننــد؛  را  مهــدوی  نــور 
ــه  ــد؛ ب ــد، می بینن ــگاه می کنن ــاه ن م
ــد؛  ــد، می بینن ــگاه می کنن ــید ن خورش
ــد؛  ــد، می بینن ــگاه می کنن ــا ن ــه دری ب
ــد.  ــد، می بینن ــگاه می کنن ــاغ ن ــه ب ب
همــان  کــه  را  مهــدوی  طلعــت 
طلعــت محمــدی اســت، در ایــن 
ــانه اش  ــا نش ــد. همه ج ــم می بینن عال
پیــش مــا و در کنار ما اســت. هــوادار 
ــده  ــت. دعاکنن ــا اس ــده م و نگهدارن
بــرای مــا اســت. چــه دلگرمــی باالتــر 
از ایــن کــه در محیطــی زندگــی 
ــی او  ــت؟! وقت ــه او هس ــی ک می کن
هســت، همــه ی انبیــا و اولیــا هســتند؛ 
چــون باقی مانــده خدایــی اســت: 
ــْم  ــْم إِْن ُکنْتُ ــرٌ لَُك ِ َخیْ ــُت اللَّ »بَقِیَّ
ــید،  ــن باش ــر مؤم ــَن؛]۱۰[ اگ ُمْؤمِنِی
بازنهــاده الهــی بــرای شــما بهتــر 
اســت«. وقتــی او هســت، باالتــر 
ــی،  ــد مصطف ــا، محم ــه ی اینه از هم
و  مرتضــی  علــی  زهــرا،  فاطمــه 
هســتند. )علیهم الســام(  ائمــه  همــه ی 
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اگــر کســی بــه لحــاظ معرفتی و ســعه 
وجــودی و حــظ روحانــی ارتقــا پیدا 
ــت  ــه زیس ــودش را از مزبل ــد، خ کن
طبیعــی بــاال بکشــد، ارتفــاع بگیــرد و 
پــروازی داشــته باشــد، چنیــن حالــی 
برایــش پیــدا می شــود. آن وقــت 
دیگــر از اینکــه فــان چیــز را داشــته 
باشــد، دلگــرم نمی شــود، و از اینکــه 
فــان چیــز را نداشــته باشــد، دلســرد 
ــز را دارد. ــون همه چی ــود؛ چ نمی ش

ــرم  ــادی دلگ ــه از نعمــت م کســی ک
می شــود، گرفتــار اســت و هنــوز 
ــال حضــرت  ــه روی جم چشــمش ب
ــه  ــوز در نقط ــت. هن ــده اس ــاز نش ب
ــان  ــه اســت. انس ــرار نگرفت ــار ق انتظ
کــه  برســد  نقطــه ای  بــه  بایــد 
ــرم  ــم دلگ ــن عال ــن در ای ــد م بگوی
ــران  ــو هســتی. دیگ هســتم، چــون ت
ــو  ــند، ت ــا نباش ــند ی ــد باش می خواهن
ــی اســت. ســامت  ــه هســتی، کاف ک
اســت.   تــو  ســامت  در  آفــاق 
در شــبکه والیــت  وقتــی  انســان 
قــرار می گیــرد، نســبت بــه امــام 
عصــر )علیه الســام( بــه چنیــن حالــی 

خــوش  حــال  ایــن  در  می رســد. 
می رســد. اطمینــان  بــه  مؤمــن 

حضــرت  اقــدس  وجــود 
ــه دار  ــت آین ــم در حقیق ولی اهلل االعظ
جمــال و جــال نبــوی اســت، و نــور 
ــور اهلل اســت،  پیامبــر اعظــم را کــه ن
می کنــد.  منتشــر  عالــم  ایــن  در 
عالــم  ایــن  در  انســان  دلخوشــی  
ــل  ــه ی وص ــه آن حلق ــت ک ــن اس ای
هســت، آن نگهدارنــده مــا هســت، آن 
ــا هســت.  ــاور م ــظ و ناصــر و ی حاف
ــدم،  ــن آم ــش م ــه دعای ــه ب ــی ک آن
بــه دعایــش  ان شــاءاهلل  هســت و 
می شــود  اداره  زندگــی ام  هــم 
چنیــن  مــی روم.  دنیــا  ایــن  از  و 
ــی دارد. ــودش عالم ــرای خ ــی ب کس

والیــت  آغــاز  االول  ربیــع  مــاه 
ولی اهلل االعظــم،  حضــرت 
حضــرت مهــدی )ارواحنا فــداه( هســت 
کــه مــاه ربیــع را از ایــن جهــت 
می کنــد. شــیرین تر  خیلــی 
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سه درخواست مهم

مختصــر  شــرح  ســراغ  پایــان  در 
ابتــدای  در  کــه  مــی روم  فــرازی 
ــه  ــزی ک ــن چی ــدم؛ اولی جلســه خوان
از خداونــد تبــارک و تعالــی در پرتــو 
صلــوات می خواهیــم، ایــن اســت 
برنامه هــای  و  گرفتاری هــا  کــه 
عــادی و جــاری زندگــی، مــرا از 
اصلــی ام  مأموریت هــای  و  کارهــا 
ــوارد را  ــن م ــا ای ــدارد. خدای ــاز ن ب
ــا  ِــی َم ــن: »َو اکفِن ــت ک ــم کفای برای
یْشــَغُلنِی اِلْهتَِمــاُم بِــهِ«. منظــور 
ــا آنهــا  چیزهایــی اســت کــه وقتــی ب
یــاد  از  را  مــا  می شــویم،  درگیــر 
ــازد و  ــو دور می س ــای ت ــو و اولی ت
بندگی مــان می گیــرد.  از  را  نشــاط 
برنامه هــای  بــه  ناظــر  عمدتــًا 
اســت؛ شــغل و  زندگــی  جــاری 
کار و تحصیــل و کارهــای عــادی.

ــتَْعِمْلنِی  ــت دوم: »َو اْس ــا درخواس ام
بَِمــا تَْســَألُنِی َغــداً َعنْــُه«؛ مــرا 
کــه  بگیــر  بــه کار  چیزهایــی  در 
ــرفیاب  ــرت ش ــه محض ــه ب ــردا ک ف

دربــاره ی  مــن  از  می شــوم، 
کــرد. خواهــی  ســؤال  آنهــا 

درخواســت ســوم: »َو اْســتَْفرِْغ أَیامِی 
فِیَمــا َخَلْقتَنِــی لَــُه«؛ عمــر مــن 
به طــور کامــل در جهــت هدفــی کــه 
تــو مــرا خلــق کــردی، صــرف شــود.

ــق  ــه ح ــی ب ــارک و تعال ــد تب خداون
ایــن خواســته ها را  ولی اهلل االعظــم 
دربــاره همــه ی مــا و همــه ی دوســتان 
کنــد. مســتجاب  حضــرت  آن 
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