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ــاُب ــًةُتَع ــَدْعَخْصلَ اَلتَ »اللَُّهــمَّ
ــًة ــا،َواَلَعائِبَ أَْصلَْحتََه ــیإاِلَّ ِمنِّ
َو ــنْتََها، َحسَّ  إاِلَّ بَِهــا ـُب أَُونَـّ
 إاِلَّ نَاِقَصــًة ِفــی أُکُروَمــًة اَل

أَتَْمْمتََهــا«.

ــه ی  ــر هم ــب ب ــّرم رج ــاه مک اواًل، م
ــاه  ــًا، م ــد. ثانی ــارک باش ــزان مب عزی
ــه ی  ــه ی مبارک ــن و ده ــروغ بهم پرف
فجــر بــر همــگان مبــارک باشــد. بنــا 
دارم دربــاره ی هرکــدام نکاتــی عــرض 
کنــم و ســپس ســراغ بحثمــان برویــم. 

سالمعنویبارجبآغاز
میشود

ــه  ــب آنچ ــّرم رج ــاه مک ــاره ی م درب
ــزان  ــه ی عزی ــودم و هم ــه خ ــد ب بای
از  اســت  عبــارت  کنــم،  یــادآوری 
اینکــه فرصــت معنــوی اخالقــی و 

ــاز و متفــاوت  ســلوکی فوق العــاده ممت
ــت.  ــا داده اس ــه م ــال ب ــدای متع خ
ــا  ــه م ــرده ک ــاری ک ــز ی ــا نی ــر م عم
ــم  ــیدیم. ک ــزرگ رس ــاه ب ــن م ــه ای ب
ــه  ــل از اینک ــه قب ــانی ک ــد کس نبودن
بــه مــاه رجــب برســند، از دنیــا رفتنــد. 
ــاه رجــب برســد،  ــه م اینکــه کســی ب
توفیــق بســیار بزرگــی نصیبــش شــده 

ــد.  ــدرش را بدان ــد ق ــه بای ک

ــت و  ــل معنوی ــاز فص ــب آغ ــاه رج م
فصــل توجــه بــه حقایــق معنــوی 
عالــم اســت. بــه مــا آمــوزش داده انــد 
ــع  ــاه رجــب طال ــی هــالل م ــه وقت ک
بــاِرْكلَنــا  شــد، بگوییــم: »اللُّهــمَّ
ــا ــْعباَن،َوبَلِّْغن ــٍبَوَش ــيَرَج ِف
ــرای مــا  ــا، ب ــْهَرَرَمضــاَن؛ خدای َش
در مــاه رجــب و شــعبان برکــت قــرار 
ده و مــا را بــه مــاه رمضان برســان«. از 
خداونــد تبــارک و تعالــی در ورودی ماه 
رجــب توقــع می کنیــد کــه مــاه رجــب 
و شــعبان را بــر مــن مبــارک قــرار بده 
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ــارک رمضــان کــه  ــاه مب ــه م ــرا ب و م
ــاه رجــب  ــاه روزه اســت، برســان. م م
درواقــع مطلــع ایــن ســه مــاه عنایت و 
لطــف و رحمــت و مغفرت الهی اســت. 
لــذا از ایــن جهــت خیلــی مغتنم اســت 
و در بیــن ایــن ســه مــاه، مــاه رجــب 
دارای ویژگی هــای خــاص خــودش 
اســت. انســان از کلمــات اولیــای خــدا 
ــم  ــاب داری ــن ب ــه در ای ــی ک و روایات
ــتفاده  ــده، اس ــه ش ــی ک و توصیه های
می کنــد کــه یــک ذخیــره بســیار 
بــزرگ از عنایــات و الطــاف الهــی 
ــه  ــن قطع ــان در ای ــترس انس در دس
از زمــان قــرار گرفتــه اســت. از شــب 
اول ایــن مــاه تــا آخــرش، از اول شــب 
ــا ســحر، فرشــته ی داعــی از ســوی  ت
خــدای متعــال، بنــدگان حــق را بــرای 
ــوان  ــال فراخ ــدای متع ــا خ ــاط ب ارتب

می کنــد. 

راهقدردانستنماهرجب

ــرای  فرصــت خیلــی عجیبــی اســت ب
ــان را  ــد روحش ــه می خواهن ــی ک آنهای
ــات و  ــد و اضاف ــواع و اقســام زوائ از ان
کدورت هــا و ظلمــات و تاریکی هــا، 
شستشــو دهنــد. مــاه رجــب، مــاه 
ــه  ــانی ک ــرای کس ــت ب ــتغفار اس اس
کــه  را  تأخیرهایشــان  می خواهنــد 
حســرت بار اســت، جبــران کننــد. مــاه 
رجــب بــرای کســانی کــه می خواهنــد 
ــت  ــمان معنوی ــد در آس ــای بلن پرواز ه
کــه  کســانی  و  باشــند،  داشــته 
و  معنــوی  تجربه هــای  می خواهنــد 
عرفانــی ویــژه ای داشــته باشــند، ماهی 
خیلــی خاصــی اســت. بنابرایــن انســان 
بایــد قــدرش را بدانــد. قدرشناســی هم 
ــه ایــن اســت کــه از خــدای متعــال  ب
توفیــق بخواهــد و برنامــه متفاوتــی در 
ایــن ماه بــرای خــودش داشــته باشــد. 
بــا توجــه بــه ظرفیت هــای ایــن مــاه و 
ــال  ــه خــدای متع ــی ک ــه و امکان زمین
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ــی  ــا برنامــه متفاوت ــرار داده، ب در آن ق
ــی را  ــود. وقت ــرو ش ــاه روب ــن م ــا ای ب
ــه  ــودش، ب ــرایط خ ــا ش ــب ب متناس
دعاهــا و اذکار و نماز هــای مــاه رجــب 
اختصــاص دهــد. از روزه ایــن مــاه نیــز 
نصیبــی داشــته باشــد. چنیــن چیــزی 
برنامه ریــزی  و  کار  دســتور  حتمــًا 
می خواهــد. بــدون وقــت گذاشــتن 
ایــن  از  نمی تــوان  برنامه ریــزی،  و 
ــم  ــان ه ــد. زم ــد ش ــت بهره من فرص
کــه باســرعت می گــذرد و متصــرم 
ــت  ــم دارد از دس ــت. دائ ــود1 اس الوج
ــدارد و  ــف ن ــود. توق ــارج می ش ــا خ م
نمی شــود نگهــش داشــت. راهــش 
ــق  ــا توفی ــان ب ــه انس ــت ک ــن اس ای
ــق  ــرت ح ــتمداد از حض ــا اس ــی ب اله
ــه  ــد ک ــالش کن ــی ت ــارک و تعال تب
ــه روزی اش  ــاز ک ــکان ممت ــن ام از ای
. امــوری کــه وجــود آنهــا دارای ثبــات و   1
اســتمرار نیســت و تمــام اجــزای آن بــه یــک بــاره در 
خــارج موجــود نمی شــود، بلکــه هــر جزئــی از آن کــه 
ــر  ــزء دیگ ــردد، ج ــدوم نگ ــا مع ــود، ت ــود می ش موج
جــای آن را نمی گیــرد )محمدباقــر صــدر، دروس فــی 

علــم االصــول، ج1، ص۴۳۹(.

ــد. ــتفاده کن ــده، اس ش

ــرادران  ــران و ب ــه خواه ــم ب ــرر ه مک
ــم  ــادآوری را کردی ــن ی ــان ای و خودم
ــر ایــن بگذاریــم کــه  کــه فــرض را ب
ــرار  ــا تک ــرای م ــر ب ــب، دیگ ــاه رج م
نمی شــود. مگــر کســانی کــه قبــل از 
ــرزخ  ــم ب ــه عال ــاه، ب ــن م ــه ای ورود ب
ــه  ــتند ک ــر داش ــدند، خب ــل ش تحوی
ــد؟  ــد دی ــب را نخواهن ــاه رج ــر م دیگ
ــاه رجــِب  ــن م ــه ای ــوم ک از کجــا معل
ــا نباشــد؟ اگــر این طــور  آخــِر عمــر م
ــم،  ــگاه کنی ــن فرصــت الهــی ن ــه ای ب
حداکثر اســتفاده را متناســب با شــرایط 
خودمــان خواهیــم داشــت. مخصوصــًا 
سفارش شــده اش  روزهــای  بــرای 
برنامه ریــزی کنیــد و روزه بگیریــد. 

ــا اســتغفار و  شایســته اســت انســان ب
ــاحت  ــه س ــده، ب ــه وارد ش اذکاری ک
و  شــود  شــرفیاب  ربوبــی  قــدس 
ــت  ــش و رحم ــو و بخش ــای عف تقاض
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ــته  ــال داش ــدای متع ــرت از خ و مغف
ــد کلمــه  ــا همیــن دعاهــا چن باشــد. ب
ــا  ــد. ب ــرف بزن ــال ح ــدای متع ــا خ ب
ــا  ــه م نقشــه ای کــه در ایــن دعاهــا ب
داده شــده، آرزوهــای خــود را تقویــت 
در  را  خویــش  هدف هــای  و  کنــد 
ــا  ــن دعاه ــد. ای ــازی کن ــی نوس زندگ
ــای  ــد هدف ه ــک می کن ــا کم ــه م ب
اصلــی را در زندگی مــان مدنظــر قــرار 
ــم.  ــه ســمتش حرکــت کنی ــم و ب دهی

نمــاز و روزه و ذکــر و اســتغفار و دعــا و 
آیاتــی کــه وارد شــده انســان در ایــن 
مــاه بخوانــد، بهانه هــای اســت بــرای 
ــخ  ــوت پاس ــه آن دع ــان ب ــه انس اینک
بگویــد و مجالســتی بــا خــدای متعــال 
ــا حضــرت  ــد و رفاقتــی ب ــه هــم بزن ب
حــق تبــارک و تعالــی بــرای خــودش 
فراهــم کنــد. مــا دعــوت شــدیم بــرای 
ــا خــدای  ارتقــای ســطح ارتباطمــان ب
متعــال. خالصــه ی عرضــم اینکــه 
ــرده  ــوت ک ــا دع ــال از م ــدای متع خ

کــه در مــاه مکــّرم رجــب ســطح 
را  ارتباطمــان  دوســتی و رفاقــت و 
ــا او ارتقــا دهیــم. َملِــک داعــی هــر  ب
شــب صــدا می زنــد و از قــول خداونــد 
ــد  ــر می خواهی ــد اگ ــه می گوی ــه هم ب
ببخشــمتان، مــن آمــاده ام. اگــر دعــای 
ــه  ــا ب ــد ت ــد، مطــرح کنی خاصــی داری
ــاده ام،  ــن آم ــم. م ــت کن ــما کرام ش
در  دارد.  شــما  بــه  بســتگی  فقــط 
ادامــه هــم می فرمایــد: »جعلــت هــذا 
ــن  ــی و بی ــدودا بین ــال مم ــهر حب الش
عبــادی فمــن اعتصــم بــه وصــل 
ــید،  ــاه رجــب برس ــه م ــر ب ــی؛«. اگ ال

ــوید.  ــل می ش ــن متص ــه م ب

رابطهیماهرجبباوالیت

تــا  مــاه  ایــن  ورودی  لحظــه ی  از 
ــام  ــه مق ــژه ای ب ــبت وی ــش، نس پایان
و  العظمــی  اهلل  والیــت  شــامخ 
ــن  مصــداق اعظمــش حضــرت علی اب
ابیطالــب امیرالمؤمنیــن علــی )علیه الســالم( 
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دســت  بــا  درواقــع  انســان  دارد. 
ــاه  ــن م ــالم( در ای ــن )علیه الس امیرالمؤمنی
ــاه  ــام در م ــود. آن ام ــت می ش ضیاف
مکــّرم رجــب ســفره داری می کنــد 
بــرای  مؤمنــان،  دل هــای  بــرای 
کســانی کــه بــه جمــال الهــی اشــتیاق 
دارنــد، بــرای کســانی کــه طالــب 
ــتند،  ــی هس ــی و ملکوت ــق قدس حقای
ــارت و  ــه طه ــه ب ــانی ک ــرای کس ب
ــتیاق  ــا اش ــت و صف ــی و نورانی پاکیزگ
ــا دســت امیرالمؤمنیــن  ــد. همــه ب دارن
برایشــان  مــاه  ایــن  در  )علیه الســالم( 

فتوحــات  و  می شــود  کارگشــایی 
معنــوی و تقســیم ارزاق معنــوی در 
مــاه مکــّرم رجــب بــه دســت باکفایــت 
صــورت  )علیه الســالم(  امیرالمؤمنیــن 

 . د می گیــر

فرصــت عجیبــی اســت؛ می شــود 
ــرای  ــاده اســت ب ــًا فوق الع ــت واقع گف
هــر نــوع بهره منــدی کــه انســان 
ــرت  ــا حس ــا ب ــد ت ــته باش ــد داش بتوان

از ایــن مــاه خــارج نشــود. یــک وقــت 
بــه خــودش بیایــد و ببینــد مــاه رجــب 
ــی رود.  ــی م ــت خال ــد و دس ــام ش تم
کســانی کــه برایشــان امــکان دارد، از 
اعتــکاف جــا نماننــد. البتــه امســال بــا 
ــداد  ــت، تع ــه هس ــی ک محدودیت های
ــانی  ــوند. کس ــرش می ش ــری پذی کمت
کــه معتکــف می شــوند، می تواننــد 
ــند.  ــوب بچش ــب را خ ــاه رج ــم م طع
در خانــه ی خــدا  روز  انســان ســه 
ــان شــود، دور از همــه ی ســر و  میهم
صداهــا و جاذبه هــا و کدورت هــا و 
ــال  ــدای متع ــه لطــف خ ــات، و ب ظلم
پناهنــده شــود. اگــر بــرای کســی 
ممکــن باشــد، زهــی ســعادت! بــا 
ــت،  ــه نیس ــری قابل مقایس ــز دیگ چی

ــد.  ــی باش ــر در جوان ــًا اگ مخصوص

هــر کــس هــر قــدر می توانــد از ایــن 
ــام  ــه ن ــه ب ــی ک ــام اله ــفره ی انع س
علی ابــن ابیطالــب )علیه الســالم( گشــوده 
نصیــب  و  شــود  بهره منــد  شــده، 
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راهــکار  یــک  بــردارد.  را  خــودش 
عملــِی ســلوکی هــم بــر اســاس متــن 
صحیفــه مبارکــه داریــم کــه آن را هــم 
ــا  ــب م ــث امش ــم. بح ــرض می کنی ع
ــاه مکــّرم رجــب  ــا م ــی ب نســبت خوب

دارد. 

بهمن،ماهبازخوانِینعمت
انقالباسالمی

ایــن مــاه فرصــت خوبــی اســت بــرای 
ــف  ــارف و معاری ــا مع ــه انســان ب اینک
ــب  ــود. مطل ــنا ش ــتر آش ــالب بیش انق
ــا  ــه م ــت از اینک ــارت اس ــی عب اصل
بــه برکــت انقــالب اســالمی وارد 
عالــم جدیــدی شــدیم. بقیــه حرف هــا، 
حرف هــای فرعــی و حاشــیه ای اســت. 
گاهــی در همیــن جلســه خدمــت 
داشــتیم.  را  بحث هایــش  دوســتان 
ــش  ــت پی ــم فرص ــاز ه ــاءاهلل ب ان ش
بیایــد و در ایــن زمینــه صحبــت کنیم. 

ــت  ــال مل ــامل ح ــی ش ــق بزرگ توفی
ــارک و  ــد تب ــه خداون ــد ک ــران ش ای
تعالــی به وســیله ی تحولــی کــه در 
ــود آورد، تحــول  ــه وج ــران ب ــت ای مل
ــم  ــریت را رق ــخ بش ــی در تاری عمیق
زد. یعنــی مــا را وارد فصــل جدیــدی از 
زندگــی بشــریت کــرد. مســئله متوقف 
بــه جغرافیــای ایــران نیســت، تحولــی 
اســت کــه آفــاق زندگــی بشــری را در 
ــر می گیــرد.  همــه ی کــره زمیــن در ب
نــگاه  مســئله  بــه  بایــد  این طــور 
ــم  ــات متراک ــپیده ای در ظلم ــرد. س ک
ــور  ــد و ن ــدا ش ــان ها پی ــی انس زندگ
معنویــت و ایمــان و بازگشــت بــه 
ــی  ــت اله ــه حقیق ــوع ب ــرت و رج فط
ــه  ــاره ب ــک دوب ــان لبی ــید. انس درخش
ــا گفــت. انقــالب  ــم االنبی دعــوت خات
ــذا  ــت؛ ل ــزی اس ــن چی ــالمی چنی اس
ــطحی  ــای س ــار تحلیل ه ــد گرفت نبای
شــویم. کســانی کــه دربــاره ی انقــالب 
تحلیل هــای  گرفتــار  اســالمی 
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ســطحی می شــوند، خودشــان هــم 
از زیســت در ایــن زمــان محــروم 
می ماننــد؛ چــون اگــر کســی ایــن 
مطلــب را فهــم نکنــد، وارد عالــم 
زمــان  خیلی هــا  نمی شــود.  جدیــد 
پیامبــر عزیــز مــا زندگــی کردنــد، امــا 
ــم  ــا وارد آن عال ــدادی از آنه ــه تع چ
شــدند؟ مهــم ایــن اســت کــه انســان 
کنــد.  زندگــی  خــودش  عالــم  در 
ــم نیســتند و در  ــن عال ــا در ای بعضی ه
ــور  ــده، حض ــم ش ــه فراه ــی ک وضعیت

ــد.  ندارن

مصــداق ویــژه کســی کــه عصــر خــود 
را خــوب فهمیــد، همیــن حــاج قاســم 
ســلیمانی اســت. حقیقــت را درک کــرد 
ــن  ــد. در ای ــد وارد ش ــم جدی و در عال
ــرد،  ــس ک ــرد، تنف ــی ک ــم زندگ عال
ــا درک درســت ایــن  ــد، ب عشــق ورزی
عالــم، رســالتش را پیــدا کــرد و بــرای 
خــودش مأموریــت تعریــف کــرد و 
حتــی بــه قیمــت جانــش درصــدد 

ــد.  ــام آن برآم انج

ــد  ــم جدی ــز عال ــا نی ــز م شــهدای عزی
را درک کردنــد، بلکــه ســاختند و نگــه 
ــرمایه گذاری  ــا س ــرای م ــتند و ب داش
کردنــد. کســان دیگــری هــم هســتند 
کــه خــدای متعــال ایــن توفیــق را بــه 

ــرد.  ــت ک ــا کرام آنه

طلیعــه والیــت الهــی و والیــت نبــوی 
ــی  ــت فاطم ــوی و والی ــت عل و والی
الفجــر  مطلــع  کلمــه،  یــک  در  و 
مهــدی  حضــرت  خجســته  روزگار 
ــت  ــی اس ــن اتفاق ــریف( ای )عّجل اهلل تعالی فرجه الش

کــه بــه لطــف خــدای متعــال در 
ــن  ــناخت ای ــذا ش ــا رخ داد. ل ــان م زم
زمــان و ایــن نعمــت بــزرگ و وظیفــه 
ــت  ــرای خــود، اهمی ــردن ب ــف ک تعری

زیــادی دارد. 
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اینگونهمیتوانشکرنعمت
انقالبرابهجاآورد

اســالمی  انقــالب  بــا  شــما  اگــر 
را  آن  و  شــدید  مواجــه  این گونــه 
نعمتــی عظمــا و فرصتــی بی نظیــر 
دیدیــد، حاصلــش می شــود شــکر. 
داده  او  بــه  نعمتــی  انســان وقتــی 
ــکر  ــال ش ــش ح ــد حال ــود، بای می ش
ــد. در  ــکر می خواه ــْت ش ــد. نعم باش
ــی  ــگ والئ ــی و فرهن ــگ قرآن فرهن
ــت  ــه عظم ــی ب ــچ نعمت ــی، هی و اله
ــن  ــت. ای ــی نیس ــت اله ــت والی نعم
ــا  ــه م ــه ب ــت ک ــی اس ــان نعمت هم
گفته انــد از شــما دربــاره اش ســؤال 
 لَتُْســَألُنَّ  خواهیــم کــرد: »ُثــمَّ
یَْوَمئِــٍذَعــِنالنَِّعیــِم؛2 ســپس 
در همــان روز اســت کــه از نعمــت 
ــانی را  ــد«. کس ــد ش ــیده خواهی پرس
ــد  ــار می گذارن ــد، معی ــاکر بودن ــه ش ک
ــه  ــا می ســنجند. هم ــا آنه ــه را ب و بقی
را بــا شــهید حججــی می ســنجند. 

. تکاثر: ۸.  2

اینهــا مظهــر »ِرَجــاٌلَصَدُقــواَمــا
ََعلَیْــِه؛۳ بــه آنچــه  َعاَهــُدوااللَّ
ــا  ــه وف ــا خــدا عهــد بســتند، صادقان ب
ــهید  ــار ش ــادر چه ــد. م ــد« بودن کردن
ــا او  ــه را ب ــد، و بقی ــار می گذارن را معی

. می ســنجند

شــکر یعنــی شــما از فکرتــان، ذکرتان، 
اســتعدادتان،  مهارت تــان،  توانتــان، 
دلدادگی تــان و جانتــان بــرای ایــن 
ــد.  ــرمایه گذاری کردی ــه س ــت چ نعم
نشــان  غلــط  راه  برخــی  امــروزه 
ــالب  ــه انق ــد ک ــد و می گوین می دهن
ــالح  ــه اصط ــرد. ب ــه ک ــا چ ــرای م ب
مطالبه گــری  عصــر  خودشــان 
شــده؛ همــه طلــب دارنــد؛ منتهــا 
ــب  ــه طل ــا، بلک ــب از آرمان ه ــه طل ن
از  منظورشــان  بهره مندی هــا.  از 
ــادی  ــدی  م ــم بهره من ــدی  ه بهره من
اســت. ایــن همــان آدرس غلطــی 
اســت کــه شــیطان دارد می دهــد. 

. احزاب: 2۳.  3
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ــه  ــت ک ــی اس ــی خطرناک ــر خیل تفک
ــه  ــران اســت. کســی ک ــش کف حاصل
چنیــن ذهنیــت و روحیــه ای پیــدا 
کــرده باشــد، لحظه لحظــه زیســت 
ــد  ــان را دارد از دســت می ده ــن زم ای
کفــران  را  بــزرگ  نعمــت  ایــن  و 
ــواب در  ــرای ج ــودش را ب ــد. خ می کن
ــد.  ــاده کن ــال آم ــدای متع ــگاه خ پیش
ــرای جوابگویــی  ــد خــود را ب همــه بای
ــه  ــد ک ــاده کنن ــی آم ــتگاه اله در دس
بــرای ایــن نعمــت بــزرگ چــه کردنــد. 

وا مصیبتــا از روســیاهی آن روز! 

ــالب را درک  ــت انق ــه نعم ــانی ک کس
ــد،  ــا آوردن ــکرش را به ج ــد و ش کردن
برایشــان  کســی  نبودنــد  منتظــر 
تکلیــف معّیــن کنــد، خودشــان بــرای 
خودشــان وظیفــه تعییــن کردنــد. آخــر 
کســی  تــا  نشســته اند  بعضی هــا 

ــد.  ــن کن ــف معّی ــان تکلی برایش

ــت  ــلیمانی حج ــهید س ــه ش وصیت نام

وصیت نامــه اش  شــروع  در  اســت. 
ــداهلل  ــه اباعب ــای عرف ــام از دع ــا اله ب
ــن شــکر  ــا م ــد: خدای )علیه الســالم( می گوی

می کنــم کــه مــرا در ایــن زمــان 
ایــن  متولــد کــردی. کســی کــه 
باشــد،  داشــته  را  شــکر  احســاس 
ســراپایش آکنــده از شــوق می شــود و 
ــود.  ــی می ش ــتگاه اله ــر دس منت پذی
ایــن  بــرای  می دانــد کــه هرچــه 
ــم  ــد، بازه ــرمایه گذاری کن ــت س نعم
بدهــکار اســت و کاری نکــرده اســت. 
در فرهنــگ اســالمی هــر ســاعت 
ــار  ــان و سایه س ــت ایم ــی در دول زندگ
بــا یــک  الهــی، مطابــق  والیــت 
فرموده انــد:  چراکــه  اســت؛  عمــر 
ــدلافضــل ــامع ــاعةوام »س
ــنه؛«.  ــبعینس ــادةس ــنعب م
ــول   ــادت مقب ــاد ســال عب منظــور هفت
اســت. عبــادت مقبــول در دولــت 
ــک  ــا ی ــه ب ــل مقایس ــر قاب ــه کف ائم
ــت  ــاکرانه در دول ــت ش ــاعت زیس س
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ــه  ــت هم ــت. آن وق ــادل نیس ــام ع ام
ــد درصــدد باشــند کــه در پیشــگاه  بای
الهــی پاســخ بدهنــد کــه چــه کار 
کرده انــد. اینجــا اســت کــه گیــر 
ــه  ــاخص هایی ک ــون ش ــم؛ چ می افتی
جــدی  شــاخص های  می گذارنــد، 
اســت و در همــه صنفــی هــم هســت. 
ــده را  ــوز باشــی، شــهید فهمی دانش آم
فهمیده هــا  و  می گذارنــد،  جلویــت 
ــه،  ــت ک ــا نیس ــا ده ت ــی دو ت را. یک
ــم.  ــوز داری ــهید دانش آم ــزار ش ۳۶ ه
ــون  ــم؛ چ ــهدا می زن ــش را از ش مثال
ــی هســتند.  آنهــا شــاخص های جاودان
دانشــجو باشــی، شــهید علــم الهــدی 
ــر  ــد. در ه ــما نشــان می دهن ــه ش را ب
شــرایط ســنی باشــی، خانــم باشــی یــا 
ــی،  ــه باش ــد. طلب ــی نمی کن ــا، فرق آق
ــته ها،  ــه ی رش ــی، در هم ــب باش کاس
ــه  ــه ب ــانی ک ــت؛ کس ــاخص ها هس ش
ــد و شــاکرانه  ــا شــکور بودن ــام معن تم
زندگــی کردنــد. امیــدوارم روســیاه 

ــویم.  نش

ــن  ــان چنی ــن زم شــرف زیســت در ای
نعمــت  می خواهــد.  هــم  شــکری 
هــم  شــکرش  بزرگ تــر،  هرچــه 

ــتر.  بیش

دهــه ی فجــر فصــل محاســبه ی نفس 
ــکر  ــئله ی ش ــردی در مس ــی و ف جمع
نســبت بــه نعمــت والیــت الهی اســت. 
ــی و  ــد کار معرفت ــا بای هــر کــدام از م
باطنــی انجــام دهیــم. خــود مــاه رجب 

ــد.  ــک می کن ــش کم ــه اهل ــم ب ه

سهدرخواستمهم

۱.اصالحخصلتهایزشت

امــا دعــای مــکارم االخــالق صحیفــه 
مبارکــه، بــه ایــن فــراز رســیدیم: 
ــاُب ــًةُتَع ــَدْعَخْصلَ اَلتَ »اللَُّهــمَّ
ــًة ــا،َواَلَعائِبَ أَْصلَْحتََه ــیإاِلَّ ِمنِّ
َو ــنْتََها، َحسَّ  إاِلَّ بَِهــا ـُب أَُونَـّ
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 إاِلَّ نَاِقَصــًة ِفــی أُکُروَمــًة اَل
ــت  ــت اس ــه درخواس ــا«. س أَتَْمْمتََه
باطنــًا  و  حقیقــت  در  البتــه  کــه 
ــه  ــاب ب ــت. خط ــت اس ــک درخواس ی
پــروردگار متعــال می گوییــد خدایــا 
هیــچ خصلتــی کــه باعــث عیبجویــی 
ــر  ــد، مگ ــن نباش ــود، در م ــن ش از م
ــه  اینکــه اصالحــش کنــی. خصلــت ب
همــان معنایــی اســت کــه در فارســی 
بــه کار می بریــم؛ ویژگــی اخالقــی، 
باطنــی، روحــی، فکــری و عملــی. 
تعــاب یعنــی چیــزی کــه باعــث 
می شــود بــه مــن عیــب بگیرنــد. 
و  فهیــم  انســان های  اگــر  یعنــی 
عاقــل و رشــید و ســالم مطلــع شــوند 
ــی دارم، آن را  ــن خصلت ــن چنی ــه م ک

ــمارند.  ــب بش ــن عی در م

خصلت هایــی کــه باعــث می شــود 
ــد و  ــب بگیرن ــن عی ــه م ــران ب دیگ
آن را نمی پســندند، ماننــد حســادت، 
عصبانیــت، حــرص، تنبلــی، نفــاق، 

عهدشــکنی،  بی وفایــی،  دروغ، 
کوتاهــی در نمــاز و ... همــه را برطرف 

ــردان. بگ

۲.برطرفکردنعیبها

می فرمایــد:  دوم  خواســته  در 
 إاِلَّ بَِهــا ـُب أَُونَـّ َعائِبَــًة اَل »َو
ــنْتََها«. هیــچ عیبــی در مــن  َحسَّ
نمانــد ـ مخصوصــًا عیبــی کــه باعــث 
ــرم  ــرار بگی ــورد مالمــت ق می شــود م
ـ مگــر اینکــه آن عیــب را در مــن 
زیباســازی و برطــرف کنــی. عیب هــا، 
ــد و  ــرا  زشــت کرده ان ــی م ــه باطن قیاف
اگــر کســی ببینــد، حالــش خیلــی بــد 
در  بعضی هــا  دیده ایــد  می شــود. 
چهر ه شــان عیبــی باشــد، حاضرنــد 
چقــدر خــرج  کننــد کــه آن را درســت 
کننــد. بــازار جراحــی پالســتیک و 
ــه  ــی ب ــل بین ــتیک و عم ــر پالس غی
ایــن علــت داغ اســت کــه طــرف 
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چــرا  کــه  می شــود  اذیــت  دائمــًا 
ــاس  ــی دارم و احس ــن عیب ــن چنی م
می کنــد کــه مــورد ســرزنش دیگــران 
قــرار می گیــرد. حــال در دســتگاه 
الهــی قیافــه ی مــا خیلــی زشــت شــده 
و ایــن خیلــی بــد اســت. اگــر خوبــان 
ــرا مالمــت  ــر شــوند، م ــکان باخب و نی
ــد؛ مگــر اینکــه مــرا خوشــگل  می کنن
ــی.  ــارج کن ــتی خ ــن زش ــی و از ای کن

۳.کاملکردننیکیها

عرضــه  هــم  ســوم  خواســته  در 
ِفــی أُکُروَمــًة اَل »َو می داریــم: 
هــر  أَتَْمْمتََهــا«.   إاِلَّ نَاِقَصــًة
ــوی  ــی و معن ــاالت باطن ــدام از کم ک
ــش  ــه جمع ــت ک ــی اس ــع کرم درواق
و  زیبایی هــا  اکرومــه؛  می شــود 
ــی  ــوی. گاه ــی و معن ــاالت اخالق کم
ــا  ــی هســت، ام ــن فضیلت ــود م در وج
ــخاوت در  ــت. س ــدک اس ــص و ان ناق

ــم اســت.  ــی ک ــا خیل ــن هســت، ام م
شــجاعت هســت، امــا مختصــر اســت. 
انصــاف دارم، امــا کــم اســت. تواضــع 
ــص  ــر و ناق ــدر مختص ــا این ق دارم، ام
اســت کــه داشــتن و نداشــتنش فرقــی 
نــدارد! شــوق بــه نمــاز دارم، امــا 
ــت و دلتنــگ نمــاز  خیلــی کــم اس
نمی شــوم. خــدا نکنــد اینهــا مختصــر 
ــص  ــن ناق ــور در م ــد و همین ط بمان
ــس  ــروم؟! پ ــا ب ــن از دنی ــد و م باش
ــی  ــال و مکرومت ــت و کم ــچ فضیل هی
ــه  ــر اینک ــد، مگ ــص نمان ــن ناق در م

ــی.  ــش کن ــم و کامل تتمی

از  اســت.  عجیبــی  خیلــی  دعــای 
خــدا اصــالح عیب هــا، زیباســازی 
زشــتی ها و کامــل کــردن و تمــام 
ــم.  ــان را می خواهی ــردن خوبی هایم ک
ــه  ــت ک ــن اس ــب اول ای ــس مطل پ
ــتی  ــب همزیس ــا عی ــد ب ــان نبای انس
ــد  ــه می توان ــی ک ــن اتفاق ــد. بدتری کن
بیفتــد، ایــن اســت کــه در انســان 
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عیبــی باشــد کــه از آن عیــب بی خبــر 
ــت  ــت، هم ــر اس ــر باخب ــا اگ ــد ی باش
ــد.  ــته باش ــش را نداش ــرف کردن برط
وضعیــت بســیار بــدی اســت. معنایــش 
ــب دارد  ــن عی ــا ای ــه ب ــت ک ــن اس ای
همزیســتی می کنــد و بــا آن کنــار 
آمــده اســت. معنایــش ایــن اســت کــه 
ــا  ــد ی ــب نمی دان ــاًل عی ــا آن را اص ی
ــش  ــردن و اصالح ــرف ک ــت برط هم

ــدارد.  را ن

ــا  ــدن ب ــار آم ــتی و کن ــن همزیس ای
ــم  ــش ه ــی اندک ــه گاه ــا ک عیب ه
قابــل تحمــل نیســت، دارد بــه پایــان 
پایــان  می شــود.  نزدیــک  وقتــش 
وقــت هــم دو تا معنــا دارد: یــک پایان 
وقــت اصــالح، چــون عیــب هرچــه در 
ریشــه دارتر  بمانــد،  بیشــتر  انســان 
می شــود. ســن انســان همین طــور 
در  عیب هــا  مــی رود،  باالتــر  کــه 
جانــش ریشــه دارتر می شــود. بعــداً 
ممکــن اســت بــه خــودش بیایــد، امــا 

ــد و زورش  ــد کاری کن ــر نمی توان دیگ
نمی توانــد  اصــاًل  یــا  نمی رســد. 
نمی شــود  آســانی ها  ایــن  بــه  یــا 
درســتش کــرد. انســان در جوانــی 
عیــب را کشــف کنــد و هنوز ریشــه دار 
ــالق  ــار اخ ــن خ ــد ای ــده، می توان نش
ناصحیــح را از محیــط شــخصیت خــود 

ــدازد.  ــد و دور بین بَکَن

ــن اســت  ــت ای ــان وق ــای دوم پای معن
کــه اصــاًل وقــت تمــام  شــود و انســان 
ــرزخ  ــم ب ــه عال ــب ب ــان عی ــا هم ب
ــه  ــم ک ــرزخ ه ــم ب ــود. عال ــل ش منتق
محیــط اصــالح نیســت. اگــر بــا ایــن 
ــه ی عجیــب و غریــب آن طــرف  قیاف
بــروی، کــه دیگــر درســت نمی شــود. 

البتــه ناگفتــه نمانــد کــه مطلــب 
ــارت  ــی اینجــا مطــرح شــده؛ عب لطیف
ــا«  ــُببَِه ــی« و »أَُونَّ ــاُبِمنِّ »ُتَع
معنایــش ایــن اســت کــه اینهــا ضمنــًا 
دســتاویز قــرار می گیــرد کــه دیگــران 
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از مــن عیبجویــی کننــد. آدم خوشــش 
نمی آیــد کــه ایــرادی در او باشــد 
ــانی  ــرای کس ــد ب ــتاویز باش ــه دس ک
ــا  ــا آنه ــد و ب ــا را دوســت ندارن ــه م ک
شــروع کننــد از مــا عیبجویــی کــردن. 
ــد غیــرت شــما  حضــرت )علیه الســالم( دارن
مگــر  کــه  می کننــد  تحریــک  را 
ــی  ــم کس ــل کن ــم تحم ــن می توان م
ــه  ــاال ک ــد؟ ح ــی کن ــن عیبجوی از م
بــه  کنیــم،  تحمــل  نمی توانیــم 
ــن  ــم ک ــه کمک ــم ک ــد می گویی خداون

عیب هایــم را اصــالح کنــم. 

لطفاًقانعنباشید!

در عبــارت »َواَلأُکُروَمــًةِفــی
ایــن  أَتَْمْمتََهــا«،   إاِلَّ نَاِقَصــًة
ــد  ــدر ب ــه چق ــت ک ــه اس ــه نهفت نکت
کرامــت  دربــاره ی  قناعــت  اســت 
خوبی هــا.  و  فضیلت هــا  و  اخالقــی 
ــان در  ــه انس ــت ک ــی اس ــب بزرگ عی
ــخاوت،  ــالق، س ــم، اخ ــا، عل خوبی ه

تحصیــل معنویــات، عبــادات و ذکــر و 
دعــا و نمــاز و حضــور قلــب در نمــاز، 

ــد.  ــی باش ــدک راض ــه ان ب

قناعــت در امــور مــادی و دنیایــی 
حیــات  و  اســت  بزرگــی  فضیلــت 
طّیبــه اســت. نقطــه مقابلــش قناعــت 
ــه  ــن رذیل ــوی، بزرگ تری ــور معن در ام
اســت؛ چــون باعــث می شــود انســان 
ــدی  ــدم بع ــت ق ــد و هیچ وق درجــا بزن

ــدارد.  را برن

ــه  ــت ک ــن اس ــوم ای ــب س ــس مطل پ
انســان نبایــد قانــع باشــد و هــر چیزی 
ــه  ــال ب ــدای متع ــه خ ــا ک از خوبی ه
ــه آن  ــت ک ــتاویزی اس ــا داده، دس م
ــت  ــه دس ــه اش را ب ــم و بقی را بگیری
ــم و  ــش بروی ــراغ تکمیل ــم. س بیاوری

ــیم.  ــع نباش ــش قان ــه اندک ب
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رجب،بهترینفرصتبرای
محاسبهواصالحنفس

ــی کســی  ــارک و تعال ــد تب اگــر خداون
را دوســت داشــته باشــد، عیب هایــش 
پیامبــر  می دهــد.  نشــان  او  بــه  را 
عزیزمــان فرمــود: »إذاأراَدالّلعــّز
ــُهفــي َه وجــّلبَعبــٍدَخیــراَفقَّ
ــَدُهفــيالّدنیــا،و یــِن،وَزهَّ الدِّ
ــرگاه  ــِه؛۴ ه ــوِبنَْفِس ــَرُهبُعی بَصَّ
ــد،  ــده ای را بخواه ــی بن ــد خوب خداون
او را در دیــن فقیــه و آگاه گردانــد، 
ــای  ــد، و بین ــش کن ــا بی اعتنای ــه دنی ب
اگــر خــدای  عیب هایــش ســازد«. 
متعــال بــه بنــده خــودش خیــری 
داشــته باشــد، اواًل او را دین شــناس 
ــا  ــا بی اعتن ــه دنی ــد. دوم او را ب می کن
ــک  ــگاه او کوچ ــا در ن ــد و دنی می کن
و کــم قــرار می گیــرد. ســوم کــه 
ــا اســت، او را نســبت  محــل بحــث م
بــه عیب هایــش بصیــرت می دهــد 
ــوار،  ــار األن ــی، بح ــر مجلس . محمدباق  4

ص۸0. ج77، 

ســراغ  تــا  می کنــد  متوجهــش  و 
ــرود. ــش ب اصالح

اســت  خوبــی  وقــت  رجــب  مــاه 
ــالم(  ــی )علیه الس ــام عل ــبه. ام ــرای محاس ب
حاَســَب »َمــن می فرمایــد: 
نفَســُهوَقــَفعلــیُعیوبِــِه،
واْســتَقاَل بُذنوبِــِه، وأحــاَط
الُعیــوَب؛5  الّذنــوَب،وأْصلَــَح
ــود  ــس خ ــبه نْف ــه محاس ــه ب ــر ک ه
ــود و  ــش آگاه ش ــه عیب های ــردازد، ب پ
بــه گناهانــش پــی ببــرد و گناهــان را 
ــرف  ــا را برط ــد و عیب ه ــران کن جب
ســازد«. کســی محاســبه نفــس کنــد، 
ــد.  ــدا کن ــد پی ــکاالتش را می توان اش
ــی  ــی خوب ــت خیل ــب فرص ــاه رج م
ــت.  ــلوک اس ــیر و س ــن س ــرای ای ب
مــاه  را ذکــر  همیــن ســه جملــه 
اَل رجــب قــرار بدهیــد: »اللَُّهــَمّ
 ــیإاَِلّ ــاُبِمنِّ ــًةُتَع ــَدْعَخْصلَ تَ
ــُب ــًةأَُونَّ ــا،َواَلَعائِبَ أَْصلَْحتََه

. آمدی، غرر الحکم، حدیث۸۹27.  5
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ــًة ــنْتََها،َواَلأُکُروَم َحَسّ ــاإاَِلّ بَِه
ــا«. در  أَتَْمْمتََه ــًةإاَِلّ ــینَاِقَص ِف
مــاه رجــب عیب شناســی کنیــد و بعــد 
برنامه ریــزی کنیــد بــرای برطــرف 
کــردن و اصــالح عیوبتــان. نقــاط 
ــرای  ــد و ب ــدا کنی ــود را پی ــّوت خ ق
تکمیــل و تتمیمــش شــروع کنیــد بــه 
ــه  ــود برنام ــن می ش ــزی. ای برنامه ری
مــاه رجــب. مــاه رجــب هــم پشــتیبان 
ــه  ــرای اینک ــت ب ــی اس ــی خوب خیل
ــرود.  ــش ب ــیر پی ــن مس ــان در ای انس

خداونــد  از  باشــید.  موفــق  همــه 
ــه  ــه ب ــم ک ــی می خواه ــارک و تعال تب
حــق امیرالمؤمنیــن )علیه الســالم( و صاحــب 
ــرد و  ــه را بگی ــت هم ــاه، دس ــن م ای
ــالق را  ــکارم االخ ــریف م ــای ش دع
ــد  ــتجاب کن ــا مس ــه ی م ــرای هم ب
ــرار  ــب ق ــاه رج ــی م ــا را از اهال و م
بدهــد. مــا را جــزء قدرشناســان نعمــت 
انقــالب  و  الهــی  والیــت  اعظــم 
قــرار  اســالمی  نظــام  و  اســالمی 

بدهــد. ایــن نعمــت را بــرای ملــت مــا 
حفــظ کنــد و بــه ســالمت بــا همیــن 
ــه صاحبــش  ــر از جــان ب ــر عزیزت رهب
ــام  ــهدا و ام ــر ش ــاند. ارواح مطه برس
همــه ی  از  را  عظیم الشــأن  راحــل 
ــهادت  ــا ش ــا را ب ــد. م ــی کن ــا راض م
و مجاهــدت و مجاهــدت خالصانــه 
ــر  ــد. ارواح مطه ــق کن ــا ملح ــه آنه ب
ــه در  ــر را ک ــت تی ــز هف شــهدای عزی
مجــاور مقتل شــان هســتیم و شــهدای 
عزیــزی کــه بــه حســب ظاهــر گمنــام 
ــهیدان  ــاالر ش ــید و س ــا س ــتند، ب هس
ــام  ــور ام ــع ظه ــد. موان ــور کن محش
ــزء  ــا را ج ــد و م ــع کن ــان را مرتف زم
بهتریــن یــاران آن حضــرت قــرار 

ــد.  بده




