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ــٍد َو  ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعلَ ــمَّ َص »اللَُّه
الِِحیــَن،  آلـِـِه، َو َحلِّنـِـي بِِحلْیـَـِة الصَّ
ــي  ــَن، ِف ــَة الُْمتَِّقی ــنِي ِزینَ َو أَلْبِْس
ــِظ،  ــِم الَغیْ ــْدِل، َو َکْظ ــِط الَْع بَْس
ــِل  ــمِّ أَْه ــَرِة، َو َض ــاِء النَّائِ َو إِْطَف
الُْفْرَقــِة، َو إِْصــاَلِح َذاِت الْبَیْــِن، َو 
إِْفَشــاِء الَْعاِرَفِة، َو َســتِْر الَْعائِبَِة، َو 
لِیــِن الَْعِریَکــِة، َو َخْفــِض الَْجنَاِح، 
ــیَرِة، َو ُســُکوِن  َو ُحْســِن السِّ
الُْمَخالََقــِة،  ِطیــِب  َو  یــِح،  الرِّ
الَْفِضیلَــِة،  إِلَــی  ــبِْق  السَّ َو 
تَــْرِک  َو  ــِل،  التََّفضُّ إِیثَــاِر  َو 
ــِر  ــی َغیْ ــاِل َعلَ ــِر، َو اْلِْفَض التَّْعیِی
بِالَْحــقِّ  الَْقــْوِل  َو   ، الُْمْســتَِحقِّ
ــِر َو  ــتِْقاَلِل الَْخیْ ، َو اْس ــزَّ َو إِْن َع
ــي، َو  ــي َو ِفْعلِ ــْن َقْولِ ــَر ِم إِْن َکثُ
ــْن  ــلَّ ِم ــرِّ َو إِْن َق ــتِْکثَاِر الشَّ اْس
ــَك  ِ ــْل َذل ــي، َو أَْکِم ــي َو ِفْعلِ َقْولِ
ــُزوِم  ُ ــِة، َو ل اَع ــَدَواِم الطَّ ــي بِ لِ
الَْجَماَعــِة، َو َرْفــِض أَْهــِل الْبـِـَدِع، 
ــَرِع«. أِْي الُْمْختَ ــرَّ ــتَْعِمِل ال َو ُمْس

ــی  ــه بخش ــال ب ــدای متع ــف خ به لط
ســازنده   فوق العــاده  و  مهــم  بســیار 
رســیدیم  مکارم االخــاق  دعــای  از 
کــه در ســپهر مــکارم مثــل یــک 
و  برجســته  فوق العــاده  منظومــه ی 
درخشــان می درخشــد و دل از اهــل 
کــه  قطعــه ای  می بــرد.  معرفــت 
بســیار  خوانــدم،  شــما  بــرای  اآلن 
اســت.  تأمــل  درخــور  و  فوق العــاده 
در  الهــی  توفیــق  بــه  ان شــاءاهلل 
از  کــه  را  نکته هایــی  بخــش  ایــن 
مضامیــن ایــن دعــای نورانــی دریافــت 
می کنیــم.  مــرور  باهــم  می شــود، 

آیت اهلل فاطمی نیا یکی از 
صحیفه شناسان زمان

ــوم  ــاد مرح ــث، ی ــه بح ــل از ورود ب قب
)رضوان اهلل تعالی علیــه(  فاطمی نیــا  آیــت اهلل 
کــه  کســانی  می داریــم.  گرامــی  را 
فقــدان  از  می شــناختند  را  ایشــان 
اخاقــی،  ارزشــمند،  عالــم  ایــن 
ــیار  ــق و بس ــن و تحقی ــل ف ــع، اه متتب
ســلوک،  اهــل  و  دوست داشــتنی 
ــان را  ــدا ایش ــدند. خ ــر ش ــی متأث خیل



3

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

بــا اجــداد پاکــش محشــور فرمایــد.

ــادت  ــرای عی ــن ب ــه م ــه ای ک در جلس
ــت  ــیدم و صحب ــان رس ــان خدمتش ایش
مجلــس  و  ســجادیه  صحیفــه  از 
بســیار  شــد،  مــا  هفتگــی  درس 
ــًا جــزو  خوشــحال شــدند. ایشــان تقریب
ــد  ــا بودن ــان م ــناس های زم صحیفه ش
یعنــی کســی کــه هــم صحیفــه ی 
ــی  ــه را خــوب می شــناخت و خیل مبارک
قــدر می دانســت و هــم جــزو مرّوجیــن 
بســیار  و  بــود  ســجادیه  صحیفــه 
تأکیــد می کردنــد و اصــرار داشــتند 
کــه بحث هــا و درس هــای صحیفــه 
ــر  ــته و منتش ــد و نوش ــدا کن ــه پی ادام
ــی را از  ــم گرام ــن عال ــدا ای ــود. خ ش
مجلــس مــا هــم بهره منــد کنــد و روح 
و ریحانــی از مجلــس مــا به عنــوان 
طلــب مغفــرت و ترفیــع درجات بــه روح 
مطهــر ایشــان عایــد و واصــل فرمایــد.

علت نامگذاری عبدالعظیم 
حسنی به »سیدالکریم«

حضــرت  رحلــت  ســال روز  فــردا 
)ســام اهلل علیه(  حســنی  عبدالعظیــم 
شــهادت  ســال روز  همچنیــن  و 
الشــهدا  ســید  حمــزه  حضــرت 
جملــه  چنــد  مــن  اســت.  )علیه  الســام( 

می گویــم. ارادت  عــرض  به عنــوان 

ــام(  ــم )علیه  الس ــرت عبدالعظی ــاره حض درب
ــارک و  ــد تب ــه خداون ــم ک ــد بگوی بای
تعالــی بــه برکــت وجــود ایــن مــرد الهی 
بــه منطقــه ی ری و تهــران برکــت داد و 
شــعبه ای از الطــاف و عنایــات و کرامات 
خــاص خــود را در دســترس مــردم 
تهــران خصوصــًا و مــردم ایــران عمومــًا 
قــرار داده  اســت. ایــن مضجــع تابنــاک 
ــی  ــات اله ــر از عنای ــرم مطه ــن ح و ای
اســت؛ شــخصیتی کــه هــم از فرزنــدان 
و  )علیهما الســام(  امیرالمؤمنیــن  و  پیامبــر 
امامــزاده ی واجــب التعظیــم اســت، هــم 
ــی  ــه باب ــت ک ــدری اس ــدث عالیق مح
ــه  ــق ایشــان ب ــارف الهــی از طری از مع
مــا رســیده، و هــم شــخصیت جهــادی 
ــور در  ــدت و حض ــه مجاه ــت. روحی اس
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ــبب  ــی س ــاح اجتماع ــای اص میدان ه
ــی  ــواری و مخف ــان مت ــه ایش ــد ک ش
شــوند. بــرکاِت ایــن عالــِم محــدِث 
فقیــه درجه یــک و عالیقــدر در ایــن 
منطقــه فــراوان از نزدیــک مشــاهده 
شــده؛ یعنــی غیــر از آنچــه مــا در احوال 
ایشــان خواندیــم و مطالعــه کردیــم، بــه 
در  اآلن  و  رســیده  نسل به نســل  مــا 
ــه ی  ــا هم ــردم ب ــت. م ــا اس ــار م اختی
ــی  ــرد اله ــن م ــت ای ــان کرام وجودش
را چشــیده اند و تعبیــر »ســیدالکریم« 
انتخــاب مؤمنــان بــرای این مــرد بزرگ 
ــه از  ــی ک ــر دریافت های ــت، به خاط اس
توســل بــه روح مطهــر ایشــان داشــتند.

لزوِم پیروی از سیره حضرت 
عبدالعظیم

مشــّرف بــه مــدال »أَنْــَت َولِیُّنَــا 
ــا  ــتان م ــزو دوس ــًا ج ــو قطع ــاً؛1 ت َحّق
هســتی«. از امــام هــادی )علیه  الســام( و 
ــی  ــیار عال ــب بس ــه آن مطل ــّرف ب مش
ــه  ــت ک ــام( اس ــا )علیه  الس ــرت رض از حض
امــام  آن  ســوی  از  پیغامــی  حامــل 

. شیخ صدوق، أمالی، ص۳۳۹.  1

رســم  و  راه  و  اســت  شــیعه  بــرای 
ــن  ــت. ای ــوزش داده اس ــداری را آم دین
مــردی  کنیــد؛  ماحظــه  را  روش 
بــا خصوصیــات جنــاب عبدالعظیــم 
حســنی بــا آن موقعیــت علمــی،  فقهــی، 
حدیثــی و ســلوکی، بــه محضــر حجــت 
ــام(  ــادی )علیه  الس ــام ه ــودش ام ــان خ زم
ــازه  ــد: اج ــود و می گوی ــرفیاب می ش ش
ــما عرضــه  ــه ش ــم را ب ــن دین ــد م دهی
کنــم و نظــر شــما را دربــاره دیــن خــود 
ــد  ــازه دادن ــرت اج ــم. حض ــت کن دریاف
و ایشــان شــروع کردنــد بــه بیــان 
توحیــد و نبــوت و امامــت و معــاد و 
همــه را در جمــات بســیار مرتبــی بــه 
ــد  ــم کردن ــام زمانشــان تقدی محضــر ام
و حضــرت تحســین و دعایــش کردنــد: 
ُ  الَْقــْوِل الثَّابِــِت ِفــي  »أَثْبَتَــَك اهللَّ
ــَرِة؛2  ــي اْلِخ ــا َو ِف نْی ــاِة الدُّ الَْحی
ــت در  ــق ثاب ــر طری ــو را ب ــد، ت خداون
ــدارد«.  ــدار ب ــا و آخــرت پای زندگــی دنی

ــن  ــوی روش ــک الگ ــیوه ی او ی ــن ش ای
به ویــژه  اســت،  مؤمنــان  بــرای 
ــژه ی  ــد وی ــند و تأیی ــورد پس ــون م چ

. همان.   2
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ــان  ــه نش ــرار گرفت ــش ق ــت زمان حج
ــن  ــد بی ــیره بای ــن س ــه ای ــد ک می ده
ــه  ــل مطالع ــه اه ــد، اگرچ ــان باش مؤمن
ــرت  ــراِز حض ــند. ت ــل باش ــل فض و اه
ــت.  ــی اس ــراز عال ــک ت ــم ی عبدالعظی
ــی داشــتند  ــن حــال اتصــال والی ــا ای ب
و دیــن را بــه ســاحت ولــّی امــر و 
و  کردنــد  عرضــه  عصر شــان  ولــّی 
مؤمنــان  کار  دســتور  در  بایــد  ایــن 
باشــد و دینشــان را بســیار مرتــب و 
ــورت  ــن و به ص ــده و متق دسته بندی ش
باشــند.  داشــته  اختیــار  در  روشــن 

تفقــه در دیــن کــه این قــدر مــورد 
ــدا و مســئله  ــای خ ــد اولی ــد و تأکی تأیی
ــا  ــن در دنی ــت. مؤم ــی اس ــیار مهم بس
ــن  ــردن دی ــم ک ــدد فراه ــد در ص بای
خــودش باشــد، نــه یــک دیــن ســطحی 
چیزهایــی  کنــار  و  گوشــه  از  کــه 
بایــد  بلکــه  باشــد،  آورده  به دســت 
منظومــه  آوردن  به دســت  درصــدد 
و  باشــد  دینــی  معــارف  از  روشــنی 
بــه آنهــا برســد، عقلــش را خاضــع 
ــی  ــود. یعن ــش وارد ش ــه قلب ــد و ب کن
ــد و  ــته باش ــی داش ــت عقل ــم دریاف ه

ــش  ــه قلب ــم ب ــود، ه ــع ش ــش قان عقل
ــان و  ــه از ایم ــه آن نقط ــود و ب وارد ش
یقیــن دســت پیــدا کنــد. حاصــل عمــر 
ــد  ــه ای باش ــد به گون ــن بای ــان مؤم انس
ــرود،  ــا ب ــد از دنی ــی می خواه ــه وقت ک
ــارف  ــن و مع ــن روش ــش در دی وضعیت
ــد.  ــده باش ــود او تثبیت ش ــی در وج دین

ــت و  ــی اس ــیار مهم ــب بس ــن مطل ای
شــاید یکــی از مهم تریــن پیام هــای 
ســیره ی حضــرت عبدالعظیــم )علیــه  الســام( 
باشــد. بــرای همــه از بزرگ ترهــا و 
ــراد عــادی اســت،  ــا اف ــن ت علمــای دی
ــبت  ــه نس ــا ک ــرای جوان ه ــژه ب به وی
اهتمــام  دینی شــان  مســائل  بــه 
مطالعــه  و  مراجعــه  باشــند،  داشــته 
کننــد، جلســه و اســتاد ببیننــد و بــا 
ــا  ــوند ت ــع نش ــوال قان ــن اح ــه ی ای هم
ــانند. ــان برس ــه قلبش ــن را ب ــه ای اینک
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اهمیِت زیارت آل یاسین

مــا  زمــان  بــرای  به نظــرم می آیــد 
ــزی  ــان چی ــه هم ــد ب ــا بای ــرای م و ب
ــرت  ــه حض ــیم ک ــته باش ــام داش اهتم
)علیه  الســا حجت  بن الحســن المهدی 

دوستانشــان  بــه  م وعّجل  اهلل تعالی فرجه الشــریف( 

ــه  ــی ک ــن زیارت ــد؛ همی ــوزش دادن آم
»آل یاســین«  زیــارت  به نــام  مــا 
آل یاســین  زیــارت  می شناســیم. 
و  دعــا  و  زیــارت  از  ترکیبــی  کــه 
ولی اهلل االعظــم  حضــرت  آثــار  از 
اســت. )ارواحنا لتراب مقدمه الفــداء( 

آن  از  پــس  نورانــی  متــن  ایــن  در 
ــان  ــت. انس ــن اس ــرض دی ــام ها ع س
ــام(  ــدی )علیه  الس ــرت مه ــه حض ــاب ب خط
شــما  می خواهــم  مــن  می گویــد: 
ــس  ــرم. پ ــاهد بگی ــم ش ــرای دین را ب
مباحــث  می کنــد  شــروع  توحیــد  از 
ــی  ــت تفصیل ــوت و امام ــه نب ــوط ب مرب
)علیهم  الســام(  ائمــه  همــه ی  به نــام  را 
ــوط  ــائل مرب ــد مس ــد، بع ــان می کن بی
بــه معــاد و مــرگ و قیامــت را بــه 
امــام  ولی عصــر،  حضــرت  محضــر 
ســپس  می کنــد.  عرضــه  زمانــش 

شــاهد  کــه  می خواهــد  حضــرت  از 
ــا  ــِهُدَک یَ ــد: »أُْش ــد و می گوی باش
َمــْوالَي أَنِّــي أَْشــَهُد ...؛ تــو را 
کــه  موالیــم،  می گیــرم ای  گــواه 
ــد:  ــد می گوی ــم ...« بع ــی می ده گواه
ــَهْدُتَك  ــا أَْش ــی َم ــَهْد َعلَ »َفاْش
ــه  ــر آنچ ــاش ب ــواه ب ــس گ ــِه؛ پ َعلَیْ
ــا را  ــم«. اینه ــواه گرفت ــر آن گ ــو را ب ت
مــن در محضــر شــما َعرضــه و تقدیــم 
ــرای مــن نگــه  داریــد  کــردم،  ایــن را ب
و شــهادت دهیــد. بســیار جالــب اســت. 

ان شــاء اهلل مــا نیــز از ایــن فرصــت 
غنیمــت  خیلــی  کنیــم.  اســتفاده 
ــین را  ــارت آل یاس ــتان زی ــت، دوس اس
ــه  ــارت البت ــد زی ــد. بع ــت کم نگیرن دس
دعــا اســت بــا آن همــه نکته هــا و 
ــن  ــه در مت ــی ک ــف و زیبایی های لطای
زیــارت  آن  و  نورانــی  دعــای  ایــن 
عاشــقانه و عارفانــه اســت. درواقــع 
ســیره اولیــای خــدا و بــه همــان ســبکی 
ــه   ــم )علی ــرت عبدالعظی ــه حض ــت ک اس
ــت. ــرده  اس ــه ک ــش را عرض ــام( دین الس
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فضیلِت زیارِت حضرت 
عبدالعظیم

ــادگار  ــمانی، ی ــی و آس ــرد اله ــن م ای
ــران اســت و  ــه ری و ته ــا در منطق اولی
شــعبه ای از الطــاف حســینی در زیــارت 
ایشــان اســت کــه بــرای مؤمنان بســیار 
ــش  ــه در زیارت ــت؛ چنان ک ــیرین اس ش
َعلَیْــَك  ــالُم  »السَّ می خوانیــم: 
ــاَرِة  ــواُب ِزی ــِه ثَ ــْن بِِزیاَرتِ ــا َم ی
دآِء ُیْرتَجــي؛ ســام بــر  ــهَ َسیِِّدالْشُّ
ــد  ــش امی ــه در زیارت ــی ک ــو، ای کس ت
ــی رود«.  ــهدا م ــارت سیدالش ــواب زی ث
ــارغ از  ــا اســت، ف ــت اولی ــه دالل ــن ب ای
ــوع  ــن موض ــه ای ــی ک ــای فن بحث ه
دارد. اینکــه از حــرم مطهــِر ایــن انســان 
ــر  ــی عط ــینی یعن ــر حس ــزرگ، عط ب
در  حضــور  و  حماســه  و  مجاهــدت 
زمــان انجــام رســاالت الهــی استشــمام 
ــداهلل  ــارت اباعب ــاداِش زی ــود و پ می ش
ــارت  ــن زی ــت ای ــه برک ــه ب ــام( ک )علیه  الس

ــیار  ــد، بس ــت می کنن ــان کرام ــه انس ب
ــا  ــال م ــدای متع ــت. خ ــاده اس فوق الع
را قدرشــناس ایــن وجــود نازنیــن و 
ــات  ــه از کلم ــر و آنچ ــرم مطه ــن ح ای

طریــق  از  )علیه  الســام(  امیرالمؤمنیــن 
ایشــان رســیده  اســت، قــرار دهــد. 

ــرت  ــی از حض ــی روایت ــب خوب ــا ترتی ب
عبدالعظیــم )علیه  الســام( اســت کــه ایشــان 
ــام( در  ــن )علیه  الس ــی را از امیرالمؤمنی معارف
ــد و  ــل می کنن ــب کلمــات قصــار نق قال
ــن  ــرد ای ــن  ســخنان در گرداگ ــًا ای اتفاق
ــی  ــی زیبای ــط خیل ــا خ ــر ب ــرم مطه ح
نوشــته شــده، البتــه کســی نمی خوانــد؛ 
ــم.  ــم و می روی ــواًل می گذری ــرا معم زی
ولــی مطالــب، بســیار عالــی اســت، بــه 
تعبیــر فنــی جــزو عوالــی مطالبــی اســت 
کــه از امیرالمؤمنیــن )علیه  الســام( نقل شــده 
 اســت. البتــه هرچــه از آن حضــرت نقــل 
شــده، عالــی اســت؛ امــا در بیــن آنچــه 
ــت؛  ــر اس ــی عالی ت ــت، برخ ــی اس عال
ازجملــه همیــن کلمــات قصــاری کــه از 
ــام اهلل علیه(  ــم )س ــرت عبدالعظی ــق حض طری
ــات  ــن کلم ــه ای ــت. ب ــده  اس ــل ش نق
کوتــاه مراجعــه کنیــد کــه مرحــوم ســید 
ــه  ــه آورده. چ ــز در نهج الباغ ــی نی رض
ــد در ایــن ســطح حــرف  کســی می توان
بزنــد؟ یــک روایتــش ایــن اســت: 
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ــا ُیْحِســنُُه؛۳  ــِرٍئ َم ــُة ُکلِّ اْم »ِقیَم
ارزش هــر کــس بــه چیــزی اســت 
ــًا  ــه اتفاق ــد« ک ــش می دان ــه نیکوی ک
همیــن  دقیقــًا  مــا  امــروز  بحــث 
موضــوع اســت. یــا روایــت دیگــر 
ــد:  ــان می کن ــان را بی ــت زب ــه اهمی ک
ــانِِه؛4  ــَت لَِس ــوٌء تَْح ــْرُء َمْخبُ »الَْم
انســان در زیــر زبانــش پنهــان اســت«.

روایتی رضوی به نقل از 
عبدالعظیم حسنی

مطلبــی هــم از ناحیــه امــام رضــا 
حضــرت  طریــق  از  )علیه  الســام( 

فرمــود:  کــه  رســیده  عبدالعظیــم 
ــی  ــْغ َعنِّ ــِم، أَبْلِ ــَد الَْعِظی ــا َعبْ »ی
ــْم  ــْل لَُه ــاَلَم َو ُق ــی السَّ أَْولِیائِ
ــی  ــیَطاِن َعلَ ــوا لِلشَّ أَْن اَل تَْجَعلُ
عبدالعظیــم،  َســبِیاًل؛5  أَنُْفِســِهْم 
ســام مــرا بــه دوســتانم برســان و 
بــه آنهــا بگــو: شــیطان را بــه دل هــای 
ــه  ــن جمل ــا ای ــد«. ب ــش راه ندهن خوی

. نهج الباغه، حکمت 81.   3

. همان، حکمت 140.   4

. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج71،   5
ص2۳0.

شــروع می کنــد کــه اجــازه ندهنــد 
شــیطان بــر آنهــا مســلط شــود، مواظــب 
ــد و اوج  ــروع می کن ــن ش ــا ای ــند. ب باش
دارد.  جمع بنــدی  یــک  و  می گیــرد 
مطالــِب بســیار حیاتــی در آن متــن 
نورانــی اســت. شــاید بشــود گفــت 
ــت  ــن اس ــب ای ــه ی آن مطال ــب هم قل
ــا  ــام رض ــا ام ــد ب ــر می خواهی ــه اگ ک
بــا  بایــد  باشــید،  دوســت  )علیه  الســام( 

ــد.  ــت کنی ــرت، رفاق ــت های حض دوس
ــل  ــی تحصی ــه یعن ــی کلم ــای فن به معن
ــوط  ــت حضــرت رضــا )علیه  الســام( من والی
بــه انجــام حقــوق ایمانــی نســبت 
ــان  ــت. انس ــی اس ــتان ایمان ــه دوس ب
ــد  ــا بتوان ــد ت ــل کن ــن عم ــه ای ــد ب بای
ــد.  ــدا کن ــت راه پی ــمه والی ــه سرچش ب
حضــرت از اینکــه شــیعیان به جــان هم 
بیفتنــد، باهــم درگیــر شــوند و اختــاف 
ــی دارد.  ــد، به شــدت برحــذر م ــدا کنن پی

در ادامــه هــم فرمــود اگــر کســی 
از شــما بــه جــان دیگــری بیفتــد و 
بخواهــد شــخصیت او را جریحــه دار 
کنــد، قســم می خــورم کــه او را نفریــن 
ــی  ــُت َعلَ ــی الَی خواهــم کــرد: »َفِإنِّ
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نَْفِســی« بــر خــودم واجــب کــردم کــه 
ــا در  ــی از م ــم. خیل ــش کن او را نفرین
ــام(  ــا )علیه  الس ــام رض ــن ام ــرض نفری مع
هســتیم! بــه خــدا پنــاه می بریــم از 
بعضــی از رفتارهایــی کــه گاهــی از 
اتفــاق می افتــد. ســر شــیطان زدگی 

وظیفه ی مردم شهرهای زیارتی 
و مقّدس

ــتیم!  ــل هس ــدر تنب ــرا اینق ــم چ نمی دان
یــک چشــمه فیــض اینجــا در دســترس 
مــا بــا آن همــه پــاداش و تأثیــر و 
نورانیــت، جــاری اســت کــه بــزرگان مــا 
ــت  ــای بهج ــتند. آق ــدرش را می دانس ق
عزیــز و بــزرگ )اعلی اهلل مقامه الشــریف( در بیانــی 
ــران  ــی ته ــر اهال ــه اگ ــد ک ــه بودن گفت
ــان  ــه ایش ــک، البت ــای نزدی در زمان ه
بــه کار  هــم  را  نزدیک تــری  تعبیــر 
ــا  ــد جف ــارت نرون ــن زی ــه ای ــرده، ب ب
کرد ه انــد. مــا ظاهــراً چنیــن حالتــی 
داریــم و جفــاکار هســتیم، بــه خودمــان 
ــا  ــن انســان الهــی جف ــه ســاحت ای و ب
غنیمــت  صــورت  هــر  در  کردیــم. 
بدانیــم و اگــر تــا کنــون کوتاهی هایــی 

ــد  داشــته ایم، جبــران کنیــم. انســان بای
بابــش را فراهــم کنــد، بایــد عهــد 
ــر  ــهدی ها اگ ــه مش ــد. همان طورک کن
ــا  ــد جف ــا نرون ــام رض ــارت ام ــه زی ب
کرده انــد. گاهــی حــرم می رونــد و از 
ــا  ــد م ــد و می گوین ــام می کنن دور س
می خواهیــم آنجــا بــرای زائرهــا خلــوت 
باشــد کــه آنهــا فیــض ببرنــد و مــا هــم 
ــم. دوســتی از  در کنارشــان فیــض ببری
دوســتان مشــهدی می گفــت مــن یــک 
مــاه اســت حرم مشــّرف نشــدم. حضرت 
کارهــای مــا را می بیننــد، در حضــور 
حضــرت هســتیم. البــد هــر روز ســام 
ــی  ــواًل وقت ــد. معم ــی نش ــد، ول می کنی
نعمتــی در دســترس انســان اســت، از آن 
نعمــت غفلــت می کنــد و بهــره مناســب 
ــی نعمــت در دســترس  ــرد. وقت را نمی ب
ــود.  ــادی می ش ــان ع ــرای انس ــت ب اس
بایــد انســان مراقــب باشــد کــه نعمــت 
بــرای او عــادی نشــود. مــا خودمــان هم 
مبتــا هســتیم، گاهــی بــه مشــهدی ها 
البتــه  می گیریــم.  ایــراد  قمی هــا  و 
شــاید بعضــی دوســتاِن دیگــر مــا هــم 
ــرف  ــف اش ــن و نج ــتند از کاظمی هس
در  وقتــی  باشــند،  همین طــور  کــه 
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ــد  ــتند می گوین ــی هس ــهرهای زیارت ش
همیشــه حــرم کنارمــان اســت. اینجا در 
جلســه مان بعضــی از همشــهری های 
اولیــای خــدا هســتند. انســان بایــد 
ــه آنهــا  ــا اینجــا ب ــد. م ــزی کن برنامه ری
اشــکال می گیریــم، امــا خودمــان مبتــا 
ــم  ــر ق ــدم آن طرف ت ــک ق ــتیم. ی هس
اســت. گاهــی انســان چنــد مــاه مشــّرف 
نمی شــود. مــا چگونــه خــود را از آن 
ــی  ــه وقت ــم ک ــروم می کنی ــی مح زیارت
ــرای انســان حاصــل شــود و مشــّرف  ب
ــند؟!  ــرای او می نویس ــفاعت ب ــود، ش ش
معصومــه  حضــرت  زائــر  دربــاره ی 
ــُة؛6  َــُه الَْجنَّ ــْت ل گفتــه شــده: »َوَجبَ
مي شــود«. واجــب  او  بــر  بهشــت 

منزلت حمزه نزد پیامبر اکرم

ــردن  ــر گ ــام اهلل علیه( ب ــزه )س ــرت حم حض
مســلمان ها خیلــی حــق دارد؛ زیــرا 
در  اســت.  مؤســس  حلقــه ی  جــزو 
جریــان آغــاز دعــوت نبــوی و تأســیس 
ــور دارد؛  ــام اهلل علیه( حض ــزه )س ــام، حم اس
و  نگه دارنــده  محکم کننــده،  حضــور 

. همان، ج۹۹، ص266.  6

ــس،  ــامت نف ــاص، س ــده اخ پیش برن
اضافــه ی  بــه  طهــارت  و  معنویــت 
شــجاعت از او یــک چهره ممتاز ســاخته. 
چنــدی پیــش کســانی کــه دربــاره 
ــای  ــام اهلل علیه( فعالیت ه ــزه )س ــرت حم حض
پژوهشــی و مطالعاتــی بــرای برگــزاری 
ــد.  ــر رفتن ــت رهب ــد، خدم ــره دارن کنگ
رهبــر فرمودنــد حضــرت حمــزه غریــب 
اســت. بــا وجــود آن نقــش و اثرگــذاری، 
ــا آن همــت واال و روشــی کــه مــورد  ب
عنایــت خــاص پیامبــر عظیم الشــأن 
اســت.  غریــب  ایشــان  اســت، 
رفتارهایــی کــه پیغمبــر در مــورد حمــزه 
داشــته، دربــاره ی کمتــر کســی داشــته، 
ــهادت او.  ــه در ش ــات او، چ ــه در حی چ
پیغمبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( بــه ایــن 
ــهدا«  ــب »سیدالش ــوار لق ــوی بزرگ عم
داده، حضــرت حمــزه خــاص اســت. 

امیدواریــم خداونــد تبــارک و تعالــی 
ســیره او را در بیــن مــا زنــده کنــد؛  
میــدان  بــه  در  دیــن،  از  دفــاع  در 
موجــودی ،  همــه ی  و  آبــرو  بــردن 
ــت  ــاع از والی ــجاعانه در دف ــور ش حض
و امامــت و دیانــت. ان شــاءاهلل ایــن 
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ــا  ــن م ــه در بی ــاد او همیش ــیره و ی س
زنــده باشــد. خــدای متعــال زیــارت 
مضجــع تابنــاک ایــن مــرد بــزرگ 
الهــی را روزی مــان کنــد. ان شــاءاهلل 
شــود.  بــاز  و  فراهــم  راه هــا  ایــن 
زیــارت حضــرت حمــزه در احــد بســیار 
فوق العــاده اســت و جلــوه ویــژه ای دارد.

دعای بیستم صحیفه، دعایی 
سرشار از شور و نشاط

ــای  ــن دع ــه مضامی ــزارش ب ــن گ در ای
ــه  ــردم ب ــرض ک ــیدیم. ع ــتم رس بیس
نقطــه ی بســیار حساســی در ایــن دعــا 
ــد  ــه ممکــن اســت بگویی رســیدیم. البت
ــن را  ــه می رســد شــما همی ــا ک ــر ج ه
می گوییــد! واقعــًا همین طــور اســت، 
ــد  هــر قطعــه ای را کــه انســان می خوان
الهام بخــش  و  فرازمنــد  این قــدر 
ــوری  ــًا ش ــان واقع ــه در انس ــت ک اس
به پــا می کنــد. حــق اســت انســان 
ــا  ــرد، منته ــه کار بگی ــر را ب ــن تعبی همی
اســت. فوق العــاده  خیلــی  اینجــا 

بیان ویژگی های پرهیزکاران در 
صحیفه سجادیه

ــٍد َو  ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعلَ ــمَّ َص »اللَُّه
الِِحیــَن،  آلـِـِه، َو َحلِّنـِـي بِِحلْیـَـِة الصَّ
َو أَلْبِْســنِي ِزینَــَة الُْمتَِّقیــَن...«. 
نخســت صلــوات اســت کــه اآلن شــما 
آشــنا هســتید در صحیفــه ســجادیه چــه 
کارکــردی دارد و کجــا قــرار گرفتــه؛ هم 
الگــو، هــم الهام بخــش، و هم مددرســان 
اســت. اگــر می خواهیــد از باطــن اولیای 
خــدا مــدد بگیریــد و بــه زینــت اخــاق 
ــوات بفرســتید.  ــن شــوید، صل آنهــا مزّی
ســپس فهرســتی از اخــاق اولیــای 
خــدا را به عنــوان خواســته خــودش 
ــرد.  ــال می ب ــدای متع ــگاه خ ــه پیش ب
می گویــد خدایــا مــن ایــن را از تــو 
می خواهــم؛ محمــدی شــدن را، علــوی 
شــدن و فاطمــی شــدن، حســنی شــدن، 
ــدن را. ــدوی ش ــدن و مه ــینی ش حس

ــتش  ــی رود و دس ــا م ــی از دنی آدم وقت
ــته  ــان وارس ــر انس ــود، اگ ــاه می ش کوت
عارفــی بتوانــد در پیشــگاه خــدای متعال 
ــه  ــی ک ــن کس ــه ای ــد ک ــهادت ده ش
عــازم منــازل آخــرت اســت، محمــدی، 
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ــارش را از  ــت، ب ــی اس ــوی و فاطم عل
ایــن عالــم خــوب خواهــد بســت و 
ــرد. ــد ک ــدا خواه ــر پی ــای واف بهره ه

زیبایی شناسی در دعای بیستم 
صحیفه

کــه  قطعــه ای  در  ویژگــی  نــوزده 
ــده.  ــت ش ــدم، فهرس ــما خوان ــرای ش ب
ــرای آن انتخــاب  ــی کــه ب منتهــا عنوان
و  الصالحیــن  »حلیــة  شــده 
ــة المتقیــن« اســت. از دو کلمــه  زین
ــم  ــه عال ــًا ب ــه کام ــده ک ــتفاده ش اس
می شــود؛  مربــوط  زیبایی شناســی 
ــرا  ــت. زی ــی اس ــی و زیباجوی زیباخواه
ســخن از حلیــه و زینــت اســت کــه این 
ــازی  ــتگی و زیباس ــه آراس ــوط ب دو مرب
اســت. دقیقــًا ایــن اســت. یــک بخــش 
ــی  ــاس اســت؛ لباس های ــه لب ــوط ب مرب
ــرای زیبایــی و جلوه هــای  کــه کســی ب
چشــم نواز می پوشــد، و دیگــری زینتــی 
اســت کــه انســان اســتفاده می کنــد تــا 
ــن  ــب از ای ــن مطل ــود. در ای ــته ش آراس
ــه و  ــده: حلی ــتفاده ش ــدواژه اس دو کلی
زینــت. یکــی  بــه صالحیــن نســبت 

داده شــد و دیگــری بــه متقیــن نســبت 
اآلن  آنچــه مــن  فرمــود  داده شــد. 
از تــو می خواهــم ایــن اســت کــه 
زیبــا و چشــم نواز  لبــاس  بــه مــن 
تقــوا بپوشــانی و زیــورآالت مربــوط 
می خواهــم. نیــز  را  صالحیــن  بــه 

تقوا، زینت پرهیزکاران

ــت  ــت؟ زین ــن چیس ــورآالت صالحی زی
ــی  ــه چیزهای ــا چ ــت؟ ب ــن چیس متقی
زینــت داده و زیبــا می شــوند کــه از 
زیبایی شــان، هــم کســانی کــه در ایــن 
دنیــا بــا آنهــا رفت وآمــد دارنــد بهره منــد 
می شــوند، هــم در آخــرت وقتــی از 
اینهــا رونمایــی می شــود حوریــان و 
غامــان کــم می آورنــد؟ انســان متقــی 
وقتــی وارد بهشــت می شــود ازنظــر 
ــن حرف هــا  ــوق همــه ی ای ــی ماف زیبای
اســت. حــوران بهشــتی کــه اگــر از 
ــود  ــی بش ــان، رونمای ــن جه ــا در ای آنه
هــوش از ســر همــه ی بنــی آدم مــی رود، 
در برابــر زیبایــِی کســانی کــه بــه 
ــد.  ــم می آورن ــیدند ک ــوا رس ــت تق حقیق
ــتند. ــا هس ــه زیب ــق کلم ــای دقی به معن
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ــم  ــت، ه ــی اس ــم این جهان ــب، ه مطل
در حیــات ابــدی اســت. اگرچــه مقصــد، 
حیــات ابــدی اســت، امــا اولیــن کســی 
کــه از زیــور صــاح و زینــت تقــوا 
ــد می شــود خــوِد انســان متقــی  بهره من
ــه قــول حافــظ: مــن  ــح اســت. ب و صال
کــه امــروزم بهشــت نقــد حاصــل 
ــرا  ــد را چ ــردای زاه ــده ف می شــود/ وع
ــاور کنــم. یعنــی مــن معطــل فرداهــا  ب
ــرم.  نیســتم، همیــن امــروز فیــض می ب
ــه آراســته شــد اول  اگــر کســی این گون
خــودش از خــودش فیــض می بــرد 
بهره منــد  خــودش  زیبایــِی  از  و 
ــا او  ــه ب ــانی ک ــپس کس ــود. س می ش
ــت  ــد بهش ــد، می توانن ــی می کنن زندگ
را  در ایــن دنیــا استشــمام کننــد. از 
بهشــت  عطــر  می تواننــد  او  وجــود 
را دریافــت کننــد. آنــگاه چشمشــان 
او  تقــوای  و  صــاح  زیبایــی  بــه 
ــًا  ــه اص ــرت ک ــود. آخ ــن می ش روش
گفتنــی نیســت، کلیــدواژه ای بــرای 
نمی تــوان  و  نمی شــود  انتخــاب  آن 
گفــت کــه اینهــا در زندگــی ابــدی چــه 
ــد، هــم خودشــان در آنجــا  نعمتــی دارن
ــت  ــل بهش ــم اه ــتند، ه ــد هس بهره من

روزِی خــود را، از جمــال اینهــا دریافــت 
می کننــد کــه مظهــری از جمــال الهــی 
اســت. اینهــا دو کلیــدواژه اســت؛ صاح 
و تقــوا. حضــرت از ایــن دو واژه اســتفاده 
الِِحیــَن،  کــرد: »َحلِّنِــي بِِحلْیَــِة الصَّ
الُْمتَِّقیــن «. ِزینَــَة  أَلْبِْســنِي  َو 

زیبایی خواهی از فطریات انسان

ــده  ــه ش ــان تعبی ــاد انس ــی در نه زیبای
ــن را از  ــی ای ــارک و تعال ــد تب و خداون
اســت.  داده  قــرار  انســان  فطریــات 
ــا  ــت، ب ــواه اس ــان جمال خ ــرت انس فط
ــی انــس دارد. اگــر ایــن  ُحســن و زیبای
ــی و  ــاز بشــود، مباحــث معرفت ــش ب باب
ــی  ــی دارد. حت ــق تربیت ــاده دقی فوق الع
ــن  ــز این چنی ــر نی ــی ظاه ــاره زیبای درب
ــن  ــی ای ــارک و تعال ــد تب ــت، خداون اس
ــی  ــن و زیبای ــاس ُحس ــان را براس جه
خلــق کــرده و انســان را طالــب زیبایــی 
ــات  ــی اوق ــرار داده  اســت. منتهــا خیل ق
انســان بــه بخــش اخیــر زیبایــی مبتــا 
ــت  ــری اس ــی ظاه ــه زیبای ــود ک می ش
ــق  ــود، توفی ــف می ش ــا متوق و در اینج
از  نمی توانــد  نمی کنــد،  پیــدا  عبــور 
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ــر  ــی ظاه ــن و زیبای ــن ُحس ــذر ای رهگ
بــه جمــال الهــی راه پیــدا کنــد و 
می شــود  حجــاب  او  بــرای  اینجــا 
و  زیبایی جویــی  ایــن  در  ســپس  و 
افــراط  ظاهــری  زیبا خواهی هــای 
اســت  بحث هایــی  اینهــا  می کنــد. 
کــه در جــای خــودش محفــوظ اســت. 

زیاده خواهی، مانع زیبایی طلبی

چهــره  حجــاب  وقت هــا  خیلــی 
جــان می شــود غبــار تنــم و مانــع 
حتــی  انســان  اینکــه  از  می شــود 
ــی  ــود را و آن زیبای ــرت خ ــی فط زیبای
ــرار  ــال در نهــاد او ق را کــه خــدای متع
ــن  ــود و ای ــوب می ش ــد. محج داده ببین
ایــن  اســت.  زیاده روی هــا  به خاطــر 
زیبایی خواهــی جــزو فطــرت انســان 
ــد  ــان بتوان ــه انس ــرط اینک ــت، به ش اس
از زیبایــی و ُحســن و زینــت و زیورهــای 
ــای  ــه تماش ــد و ب ــور کن ــری عب ظاه
ــرود.  ــان ب ــال جان ــان و جم ــی ج زیبای
ــّظ  ــرد، ح ــدا ک ــا راه پی ــه آنج ــر ب اگ
فطــری خــود را کامــل کــرده و اگــر راه 
پیــدا نکنــد نــاکام رفتــه  اســت. »َو َمــْن 

کاَن ِفــي هــِذِه أَْعمــی َفُهــَو ِفــي 
اْلِخــَرِة أَْعمــی؛7 و هــر کــه در ایــن 
]دنیــا[ کــور]دل[ باشــد، در آخــرت ]هم[ 
ــود«. از  ــد ب ــر خواه ــور]دل[ و گمراه ت ک
ایــن فرصــت بایــد خیلــی اســتفاده 
کــرد. خداونــد تبــارک و تعالــی خــودش 
جمیــل علــی االطــاق اســت: »إّن 
ــال؛8  ــب الجم ــلٌ و یح اهلل جمی
خداونــد، زیبــا اســت و زیبایی را دوســت 
دارد«. خداونــد تبــارک و تعالــی حقیقتــًا 
عالــم و آدم را سرشــار از زیبایــی کــرده 
َرُکــْم  و چیــزی کــم نگذاشــته. »َو َصوَّ
را  شــما  و  ُصَوَرُکــْم؛۹  َفَأْحَســَن 
ــما  ــای ش ــرد و صورت ه ــری ک صورتگ
ــن  ــا احس ــر ت ــود«. از ظاه ــو نم را نیک
تقویــم کــه مربــوط بــه مراتــب باطنــی 
اســت. »لََقــْد َخلَْقنَــا اْلِنْســاَن 
ــتی  ــٍم؛10 به راس ــِن تَْقوی ــي  أَْحَس ف
اعتــدال  نیکوتریــن  در  را  انســان 
ــدر دانســت. ــد ق ــن را بای ــم«. ای آفریدی

. اسراء: 72.   7

بحــار  مجلســی،  محمدباقــر   .  8

ص۹2. ج10،  األنــوار، 
. غافر: 64.  9

. تین: 4.   10
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محمد و آل محمد، آینه ی زیبایِی 
خداوندی

ــاب  ــرش ب ــا آخ ــان از اول ت ــم ایم عال
زیبایــی اســت. عالــم ایمــان ایــن اســت 
ــان  ــت ایم ــز در طریق ــن نی ــه مؤم ک
می شــود،  زیباتــر  و  زیبــا  پیوســته 
ــال  ــازل جم ــی رود و من ــو م ــه جل هرچ
تحصیــل  دارد  می کنــد،  ســیر  را 
ــی  ــل اله ــه فض ــا ب ــد ت ــال می کن جم
ــاق از  ــل علی االط ــت جمی ــه عنای و ب
رهگــذر آن، مشــّرف بــه تماشــای جمال 
حــق شــود. و از همین جــا بــه او تجلــی 
کنــد کــه اوجــش در جمــال ولــّی الهــی 
ــی  ــد تبــارک و تعال اســت. یعنــی خداون
ُحســن را در وجــود ولــّی کامــل، انســان 
ــه اش او  ــانده. قل ــا رس ــه انته ــل ب کام
اســت، همــه ی زیبایــی در وجــود محمد 
ــه  ــد )ســام اهلل علیهم اجمعین( اســت ک و آل محم
در کارگاه ُحســن، خــدای متعــال زیباتــر 
و دلبرتــر از آنهــا نیافریده اســت. زیبایــِی 
ــدس  ــود اق ــه وج ــال در آین ــدای متع خ
)ســام اهلل علیهم اجمعین(  محمــد  آل  و  محمــد 
تجلــی کــرده  اســت. البتــه دنیــا تحمــل 
ــته  ــد را نداش ــد و آل محم ــال محم جم

ــه ای  ــت. گوش ــد داش ــدارد و نخواه و ن
از ایــن جلوه هــا طلــوع می کنــد تــا 
بعــد کــه رونمایــی شــود بدانیــد بــا چــه 
ــال  کســی مواجــه هســتید. خــدای متع
در  را  مؤمنــان  دل هــای  همین جــا 
ــرار می دهــد  ــور ق ــش آن ن ــرض تاب مع
و ایــن عشــق را در وجــود آنهــا به وجــود 
مــی آورد. ایــن دلبســتگی، حاصــل دیدِن 
جمــال اســت. وقتــی انســان دیــد، دلش 
مــی رود. ایــن دلباختگــی کــه در مؤمنان 
هســت اندکــی از آن زیبایــی اســت کــه 
ــه  ــرده ک ــوع ک ــان طل ــن مؤمن در باط
این  گونــه اینهــا را شــیفته و شــیدا و 
دلبســته اولیــا کرده اســت. باشــد تــا 
ــب  ــدازه ای متناس ــه ان ــه ب آن روزی ک
ــه  ــرداری بشــود ک ــان پرده ب ــا آن جه ب
حســین )علیه الســام( چــه کســی اســت، 
علــی کیســت. یعنــی پــرده کنــار بــرود 
ــا  ــه آنج ــد. البت ــت بببینن ــل قیام و اه
ــی  ــرت والی ــه از بصی ــانی ک ــم کس ه
ببیننــد.  محظــوظ باشــند می تواننــد 
ــرای انــس  ــان کــه در ایــن جهــان ب آن
و نزدیکــی و دیــدِن آن جمــال حقیقــی 
ــال  ــه انعکاســی از آن جم ــرای اینک و ب
در وجــود آنهــا پیــدا شــود، تــاش 
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ــن  ــد ای ــان می توانن ــد، در آن جه کردن
ــا  ــرای اینه ــد. ب ــا کنن ــی را تماش زیبای
ایــن حقایــق رونمایــی می شــود.  از 
البتــه بابــی اســت کــه نــه از مــا 
برمی آیــد وارد ایــن مباحــث شــویم، 
ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــش اس ــه فرصت ن
واقعــًا بــاب بســیار مغتنمــی اســت.

بیان کلیدواژه های دعای بیستم 
از زبان مبارک امام

کاری کــه امــام ســجاد )علیه الســام( اینجــا 
ــن  ــت، ای ــم اس ــی مغتن ــد و خیل می کن
ــک فهرســت  ــه اســتادانه در ی اســت ک
نوزده تایــی بــا نــوزده کلیــد واژه اینهــا را 
ــام(  ــجاد )علیه الس ــام س ــد. ام ــان می کن بی
ــد  ــا مانن ــن واژه ه ــت. ای ــتاِد کّل اس اس
ــه واژه  ــت؛ اینک ــان اس ــوم در دستش م
چگونــه انتخــاب شــود، کجــا و بــه 
چــه کیفیتــی اســتخراج شــود، ایــن 
چینــش و تنظیــم خیلــی فوق العــاده 
اســت. امــام )علیه الســام( بــا نــوزده ویژگــی 
بــا  اجتماعــی  به ویــژه  رفتارهــای  از 
ــی آن  ــاخت ها و مبان ــه زیرس ــاره ب اش
یــاد می کنــد کــه وجــود انســان صالــح 

و انســان متقــی در ســیر منــازل کمــال 
ــن  ــا می شــود، ای ــته و زیب ــه آراس چگون
زیورهــا  و  لباس هــا  آن  و  حلیه هــا 
چیســت کــه بــر انــدام عمــل و بــر اندام 
روان انســان صالــح متقــی پوشــانده 
ــدای  ــف خ ــر به لط ــما اگ ــود. ش می ش
متعــال بتوانیــد اینهــا را خــوب بفهمیــد 
ــد تــاش  ــد و بع و خــوب دریافــت کنی
همه  جانبــه کنیــد بــرای اینکــه در وجــود 
شــما تحقــق پیــدا کنــد، می شــود گفــت 
ــید. ــد برس ــه بای ــی ک ــه جای ــیدید ب رس

وظیفه پرهیزکاران در اصالح 
اجتماع

ــا  ــاط ب ــده در اینجــا در ارتب بخــش عم
تجلیــات پرهیــزکاران و صالحیــن در 
عرصه هــای اجتماعــی اســت. یعنــی 
حیــات  عرصــه  در  صالــح  انســان 
می کنــد،  عمــل  چگونــه  اجتماعــی 
انســان متقــی در زندگــی اجتماعــی 
چگونــه رفتــار می کنــد و چــه آثــاری از 
ــد.  او در محیــط اجتماعــی باقــی می مان
بخــش عمــده ای از آن اینهــا اســت.
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ــوزده مــورد، بخــش عمــده ای  از ایــن ن
ــرِی  ــن کنش گ ــه ای ــود ب ــوط می ش مرب
ــات  ــود عملی ــه می ش ــح ک ــان صال انس
ــط  ــاح در محی ــی، اص ــاح اجتماع اص
زندگــی جمعــی، یعنــی او به عنــوان 
انســان  می کنــد.  عمــل  مصلــح 
ایــن  و  تقــوا  از  ســهمی  پرهیــزکار 
در  هنــرش  ولــی  دارد  را  زیبایی هــا 
ــوا و  ــز تق ــر دل انگی ــن عط ــدن ای پراکن
صــاح در جامعــه اســت. هــر جا هســت 
از محیــط خانــواده شــروع می شــود کــه 
اصلــش هــم آنجاســت. در محیــط کار و 
ــن  ــه ای ــا ک ــر ج ــه ه ــط جامع در محی
انســان مــی رود ایــن زیبایــی و لطافــت 
ــع از او منتشــر می شــود. بخشــی از  طب
آن حلیــه و زینــت همیــن عطــر اســت. 
ــد  ــی دارن ــن حکایت ــن ویژگی هــا چنی ای
ــال در  ــروردگار متع ــل پ ــه فض ــه ب ک
چنــد جلســه ی آینــده در جمــع دوســتان 
ــم.  ــو کنی ــر گفتگ ــا همدیگ ــا را ب اینه
ــتر  ــی بیش ــا کم ــی از آنه ــه بعض راجع ب
ــه گاهــی بیشــتر  ــم ک ــد کنی ــد تأکی بای
نســبت بــه  آن غفلــت اســت. همــه اش 
ــد  ــا را بای ــا بعضی ه ــم، منته را می خوانی
مقــداری بیشــتر تأکیــد کنیــم به خاطــر 

اینکــه امــروز بــه آن بیشــتر نیــاز داریــم. 

بیاِن آغاز و پایاِن کلیدواژه ها

بــا »بَْســِط الَْعــْدِل« شــروع می شــود. 
ــت،  ــی  اس ــه نوزدهم ــم ک ــری ه در آخ
فرمــود مــن کمتریــن بــدی را در وجــود 
و ســخن و رفتــارم بســیار زیاد بشــمارم. 
ویژگی هــای  می شــود  چگونــه 
بدهــد؟  دوام  انســان  را  نوزده گانــه 
کنــد؟  تکمیلــش  می توانــد  چطــور 
می شــود. بیــان  پایانــی  بخــش  در 

ــق  ــی، هــم توفی ــارک و تعال ــد تب خداون
فهــم ایــن معارف را بــه ما کرامــت کند، 
ــه ایــن زیبایی هــا  هــم توفیــق عمــل ب
و تحقــق آن را بــه مــا کرامــت فرمایــد.




