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ــٍد َو  ــى ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص »اللَُّه
ــَك  ِ ــَع رِْزق ــْل أَْوَس ــهِ، َو اْجَع ِ آل
أَْقــَوى  َو  َكبِــْرُت،  إَِذا  َعَلــيَّ 
تِــَك فِــيَّ إَِذا نَِصبْــُت، َو َل  ُقوَّ
تَبْتَلِيَنِّــي بِالَْكَســِل َعــْن عِبَاَدتـِـَك، 
ــبِيلَِك، َو َل  ــْن َس ــى َع َو َل الَْعَم
ــَك، َو  ِ ــَاِف َمَحبَّت ِض لِِخ ــرُّ بِالتََّع
َق َعنْــَك، َو  َل ُمَجاَمَعــةِ َمــْن تََفــرَّ
ــَك.« ــَع إِلَيْ ــِن اْجتََم ــةِ َم َل ُمَفاَرَق

ــژه در  ــه وی ــادی ب ــاه جم ــام م ای
فرصت هــای  ثانــی  جمــادی 
حضــرت  ســاحت  بــه  توســل 
زهــرا  فاطمــه  کبــری  صدیقــه 
داریــم  اســت.  )صلوات اهلل وســامه علیها( 

بــه ســمت جمــادی  می رویــم 
ــل  ــهادت در اوای ــام ش ــه و ای الثانی
ایــن مــاه، بعــد هــم ان شــاء اهلل ایام 
ــد  ــت را بای ــه والدت. فرص فاطمی
ــزان غنیمــت بشــمارند،  ــه عزی هم
بــرای هــم کار معرفتــی در نســبت 
بــا حضــرت زهــرا )ســام اهلل علیها(، هــم 

ــوار. ــاره آن بزرگ ــی در ب کار مودت

شعبه ای از نور الهی

ــاِب  ــاب، ب ــت، ب ــه معرف در ناحی
یعنــی مســئله  اســت.  وســیعی 
شــناخت حضــرت صدیقــه طاهــره 
ــاب  ــت ب ــه در حقیق ــام اهلل علیها( ک )س

معرفــة اهلل تبــارک و تعالــی اســت، 
ــم  ــر اعظ ــه پیامب ــده ای ک ــن قاع ای
)صلوات اهلل وســامه علیه( فرمودنــد »معرفتــى 

بالنورانيــة معرفــة اهلل« ایــن در 
ــدق  ــه ص ــج الهی ــه حج ــاره هم ب
می کنــد کــه شــناخت هــر کــدام از 
ــه حقیقــت وجودی شــان،  ــاء ب اولی
بــه نورانیت شــان، بــه مقامــات 
ــه  ــی ک ــه مأموریت ــان، ب معنوی ش
بــر عهــده آن هــا اســت در حقیقت 
شــناخت حضــرت حــق تبــارک و 
تعالــی اســت. چــون وجــود اولیــاء 
خــدا در حقیقــت شــعبه ای از نــور 
ــال  ــه ای از جم ــت و آین ــی اس اله
ــی  ــروردگار متعــال یعن و جــال پ
آن آیة اهلل العظمــی، آیة اهلل الکبــری، 
ــدس  ــود اق ــت وج ــن در حقیق ای
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ــانه ای  ــه نش ــت ک ــل اس ــی کام ول
از خــدای متعــال؛ نــه یــک نشــانه 
معمولــی کــه همــه موجــودات بــه 
ــانه  ــت و نش ــان آی ــهم خودش س
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح حض
هســتند، در هــر مرحلــه ای کــه 
قــرار گرفتنــد، ولــی انســان در 
ــاوت  ــش متف ــات جایگاه ــن آی بی
ــه  اســت، انســان کامــل از نظــر آی
بــودن بــرای پــروردگار متعــال 
ــرت  ــرای حض ــودن ب ــانه ب و نش
حــق یــک عالــم دیگــری دارد.

طاهــره  صدیقــه  حضــرت 
جهــت  ایــن  در  )صلوات اهلل وســامه علیها( 

اســت،  ویــژه ای  دارای جایــگاه 
چــون نــه فقــط خــودش حجــةاهلل 
ــای  ــادر حجت ه ــه م ــت، بلک اس
منظــر  ایــن  از  و  اســت  خــدا 
اســت.  لیلة القــدر  حقیقــت  و 
ــه  ــور ائم ــه، ن ــج الهی ــی حج یعن
از  )صلوات اهلل وســامه علیهم اجمعین(  هــدی 
ــرا  ــرت زه ــخصیت حض ــق ش اف
)ســام اهلل علیها( طلــوع کــرده، ایــن مقــام 

)ســام اهلل علیها(  فاطمــه  لیلة القــدری 

ــزول  ــط ن ــدر محی ــت. لیلة الق اس
وجــود  و  اســت  الهــی  آیــات 
ــام اهلل علیها(  ــرا )س ــرت زه ــدس حض اق
ــت و  ــدر اس ــت لیلة الق ــه حقیق ک
تعابیــر عجیبــی در روایــات مــا 
هــم در ایــن زمینــه هســت، محیــط 
ــه اســت  ــوار حجــج الهی ــزول ان ن
کــه از ایــن جا نــازل شــده، از مقام 
عــزت، از مقــام رحمــت، از مقــام 
لطــف پــروردگار متعــال، از برکــت 
ــه  ــدس حضــرت صدیق وجــود اق
طاهــره )ســام اهلل علیها( نــازل شــدند.

بنابرایــن از نظــر مرتبــت آیــت 
بــرای  بــودن  نشــانه  و  بــودن 
ــگاه  ــال دارای جای ــروردگار متع پ
بســیار رفیــع و واالیــی اســت کــه 
ــه  ــت ک ــات هس ــنیدید در روای ش
ــوی  ــود کف ــام( نب ــی )علیه الس ــر عل اگ
بــرای فاطمــه وجــود نداشــته. 
فرمــود »آَدُم َو َمــْن ُدونَــه«. از 
)سام اهلل وعلیه الصلوةوالســام(  آدم  حضــرت 
بگیریــد تــا بعــد از آن هرچــه کــه 
خــدای متعــال خلــق کــرده از 
بهتریــن اولیــاء و انبیــاء و صلحــاء، 
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نســبت  کــدام  هیــچ  این هــا 
طاهــره  صدیقــه  بــا  کفویــت 
)ســام اهلل علیها( را ندارنــد. ایــن مقــام 

یــک مقــام منحصــری اســت. ایــن 
روایــت را هــم شــیعه نقــل کــرده، 
ــد، در  ــل کردن ــنت نق ــم اهل س ه
آن هــا هــم هســت  کتاب هــای 
علــی  اگــر  نبــود  کفــوی  کــه 
)ســام اهلل علیها(. فاطمــه  بــرای  نبــود 

ــم  ــژه ای در عال ــگاه وی ــک جای ی
نــور  بــه  نســبت  در  هســتی، 
پــروردگار متعــال، مشــکات در 
ــُل نُــورِهِ َكِمْشــكاةٍ  آیــه نــور، »َمثَ
ــبت  ــاٌح«1 و دارای نس ــا مِْصب فيه
فوق العــاده ای اســت بــا عوالــم 
ویــژه ای  نســبت  دارای  بــاال، 
اســت بــا بهشــت الهــی، دارای 
ــم  ــا عال ــت ب ــژه ای اس ــبت وی نس
ــژه ای  ــتگان، دارای نســبت وی فرش
و  انســان ها  عالــم  بــا  اســت 
ــا  ــت ب ــژه ای اس ــبت وی دارای نس
مؤمنیــن، بــا کســانی کــه از والیــت 
بهره منــد هســتند.  امیرالمؤمنیــن 

1  آیه 35 سوره نور

ــه  ــت ک ــژه ای اس ــبت وی ــن نس ای
ــان  ــر را خودش ــبت اخی ــن نس ای
بگوییــم  کــه  فرمودنــد  اجــازه 
بــرای  اســت  مــادری  نســبت 
ــرف  ــک ش ــن ی ــه ای ــن، ک مؤمنی
اســت، خیلــی  بزرگــی  خیلــی 
ــکان  ــن ام ــه ای ــت ک ــزرگ اس ب
هســت. مؤمنیــن  دســترس  در 

بهترین راه برای فهم عظمت 
نعمت والیت

حضــرت  شــناخت  خاصــه 
ــره  ــه باالخ ــاد ک ــن ابع ــه در ای چ
دوستان شــان  همــه  روی  پیــش 
ــرت  ــناخت حض ــه ش ــت، چ هس
ــناخت  ــی، ش ــای اخاق در جلوه ه
زندگــی،  ســیره  در  حضــرت 
ــژه در  ــه وی ــرت ب ــناخت حض ش
ارتبــاط بــا والیــت و امــر والیــت 
الهــی، ایــن شــناخت ها بابــش 
هســت کــه می شــود از طریــق 
ــه  ــا ب ــام اهلل علیها( م ــرا )س ــرت زه حض
عظمــت والیــت الهــی پــی ببریــم. 
ــت  ــم عظم ــرای فه ــن راه ب بهتری
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نعمــت والیــت کــه در قــرآن کریم 
َّــا  از آن تعبیــر شــد بــه امانــت، »إِن
ــماواِت  ــا الْمانَــَة َعَلى السَّ َعَرْضنَ
َو الْْرِض َو الِْجبــاِل َفَأبَيْــَن أَْن 
َو  مِنْهــا  أَْشــَفْقَن  َو  يَْحِمْلنَهــا 
َّــُه كاَن َظُلومــًا  َحَمَلَهــا اْلِنْســاُن إِن
َجُهــوًل«2 ایــن امانــت والیــت 
الهــی اســت. والیــت الهــی جلــوه 
اعظــم  پیامبــر  تــام آن والیــت 
)صلی اهلل علیه وآله وســلم( اســت. و والیــت 

)صلوات اهلل وســامه علیه(  اعظــم  پیامبــر 
متجلــی  معنــا  تمــام  بــه  ایــن 
اســت در والیــت امیرالمؤمنیــن 
طریــق  از  و  )علیه الصلوه والســام( 

امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( ایــن والیــت 
ــد.  ــه ش ــریت عرض ــه بش ــی ب اله

ــان  ــه هم ــت ک ــن نعم ــون ای اکن
در  کــه  اســت  بزرگــی  امانــت 
اختیــار انســان ها قــرار گرفتــه، 
ایــن نعمــت ابعــاد و عظمتــش 
چگونــه شــناخته می شــود، چطــور 
ــرکات،  ــه از ب ــه هرچ ــیم ک بشناس
از  نعمت هــا، هرچــه  از  هرچــه 

2  آیه 72 سوره احزاب

ایــن  از  رســیده  الهــی  الطــاف 
ناحیــه می رســد، از ناحیــه والیــت 
امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( می رســد. 
نعمــت چگونــه  ایــن  عظمــت 
راه  بهتریــن  بشــود؟  شــناخته 
ــت  ــت نعم ــناخت عظم ــرای ش ب
)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  والیــت 
شــناخت حضــرت صدیقــه طاهــره 
ــت  ــه والی ــبت ب ــام اهلل علیها( در نس )س

امیرالمؤمنیــن اســت. یعنــی وقتــی 
ــا  ــا آن مرتبــت، ب ــام، ب ــن مق ــا ای ب
ــش  ــام آفرین ــگاه در نظ ــن جای ای
بــا  کــه نظــام احســن اســت، 
ــال  ــه خــدای متع ــن شــگفتی ک ای
ــرا  ــرت زه ــود حض ــود خ در وج
)ســام اهلل علیها( آفریــده کــه خــودش 

کتاب هــا اســت؛ آنچــه کــه رســیده 
ــیده  ــه نرس ــت، آنچ ــا اس کتاب ه
ــه  ــت ک ــا اس ــر این ه ــزاران براب ه
ــت  ــی ظرفی ــد،  یعن ــا ندادن ــه م ب
ــه  ــرت صدیق ــدارد. حض ــود ن وج
ــن  ــه ای ــا هم ــام اهلل علیها( ب ــره )س طاه
جایــگاه، بــا همــه آن عظمــت، بــا 
ــه  ــن ک ــا ای ــت، ب ــام نورانی آن مق
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الهــی  حجت هــای  از  خــودش 
اســت، بــا ایــن کــه خــودش مــادر 
حجت هــای الهــی اســت، در آن 
ــا حضــرت  ــژه ای کــه ب نســبت وی
دارد،  )صلی اهلل علیه و آله وســلم(  خاتــم 
وقتــی پــای والیــت وســط اســت 
حضــرت زهــرا )ســام اهلل علیها( یــک 
عنــوان پیــدا می کنــد، عنوانــی کــه 
حضــرت زهــرا )ســام اهلل علیها( پیــدا 
می کنــد فدایــی والیــت اســت. 
مدافــع  تعبیــر  از  معمــوالً  مــا 
ــم  ــًا پرچ ــم. اص ــتفاده می کنی اس
ــت  ــی و والی ــت اله ــاع از والی دف
را  )علیه الصلوةوالســام(  امیرالمؤمنیــن 
ــم  ــن پرچ ــت. ای ــه برافراش فاطم
برافراشــت. زهــرا  حضــرت  را 

فاطمه )سالم اهلل علیها( فدایی والیت 
است

ــتفاده  ــر اس ــن تعبی ــن از ای بنابرای
می کنیــم ولــی خــب باالتــر از ایــن 
ــی  ــام اهلل علیها( فدای ــه )س ــت، فاطم اس
ــل  ــر نق ــن دیگ ــت، ای ــت اس والی
تاریخــی اســت، شــرایطی کــه پیدا 

شــد حضــرت زهــرا )ســام اهلل علیها( 
مقتلــش، جریانــات مربــوط بــه آن 
حضــرت کــه در فاطمیــه شــهادت 
ــود، و  ــرور می ش ــا م ــن حرف ه ای
مســئله فــدک و خطبــه فدکیــه کــه 
ــن جلســه  ــه مناســبت هایی در ای ب
در بــاره اش صحبــت کردیــم رمــز 
بــه  آن  اســت،  مســئله  همیــن 
میــدان رفتــن، آن ســخنرانی، آن 
پشــت در قــرار گرفتــن، آن تحمــل 
این هــا  مصیبت هــا،  و  ضربــه 
آن  و  ســرمایه گذاری  آن  اســت 
ــی مواجــه شــد  ــه وقت دو کلمــه ک
)علیه الصلوةوالســام(  امیرالمؤمنیــن  بــا 
بــرای ثبــت در تمــام تاریــخ مانــد. 

ــام(  ــب )علیه الصلوةوالس ــن ابیطال ــی ب عل
ــران  ــاء حی ــش انبی ــه در مقامات ک
ــن  ــه ای هســتند، عقــل بشــر کــه ب
ــاء  ــاء و اولی ــد، انبی ــا نمی رس جاه
ــر  ــی )علیه الســام( متحی در مقامــات عل
هســتند بــه او خطــاب ســیدتی 
تعبیــر  ایــن  ســیدتی،  می کنــد، 
اســت.  رفیعــی  تعبیــر  خیلــی 
از  بعــد  مکــرم  بانــوی  همیــن 
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آن جســارت و ســتمی کــه بــه 
رفــت  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
بــرای  این هــا  بگــذار  فرمــود 
همیشــه تاریــخ ثبــت بشــود و 
بــه گــوش همــه عالــم برســد کــه 
ــأنش،  ــت ش ــه رفع ــا هم ــه ب فاطم
ــد  ــه می دانی ــش ک ــه نورانیت ــا هم ب
در همیــن 95 روز، جبرئیــل رفــت 
ــه  ــه فاطم ــه خان ــته ب ــده داش و آم
دارد،  محَدثــه  مقــام  )ســام اهلل علیها(. 

ــر  ــی باالت ــه خیل ــه اســت ک محَدث
ــه اســت. محــَدث اســت  از محِدث
یعنــی خــدای متعــال بــا او حــرف 
می زنــد. و آنچــه کــه از طریــق 
ــه  ــام اهلل علیها( ارائ ــره )س ــه طاه صدیق
ــت  ــدا امان ــای خ ــزد اولی ــده ن ش
ــم  ــود عل ــه فرم ــت ک ــی اس بزرگ
بــوده و هســت و  هرچــه کــه 
خواهــد بــود در مصحــف فاطمــی 
ــره  ــه طاه ــاء صدیق ــه انش ــه ب ک
ــن  ــی ب ــای عل ــه ام )ســام اهلل علیها( و ب

شــده.  ثبــت  )علیه الســام(  ابیطالــب 
واســطه کــی بــود؟ جبرئیــل امیــن، 
ایــن معــارف رســید بــه قلــب 

ــام اهلل علیها(،  ــرا )س ــرت زه ــر حض مطه
بــر زبــان آن حضــرت جریــان پیدا 
)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  می کنــد، 
نویســنده اســت، امیرالمؤمنیــن هــم 
ــند  ــم می نویس ــر اعظ ــرای پیامب ب
ــت،  ــی اس ــی اله ــب وح ــه کات ک
ــرت  ــر حض ــه ب ــراقاتی ک ــم اش ه
این هــا  )ســام اهلل علیها( اســت،  زهــرا 
را نوشــته کــه این هــا همــه از 
بــرکات ایــن بیــت شــریف اســت. 

کردیــم  عــرض  پیــش  جلســه 
بــه  تعالــی  تبــارک و  خداونــد 
ــرای  خاطــر لطــف و محبتــش و ب
ــل  ــت در نس ــن هدای ــه ای ــن ک ای
انســان ها جریــان پیــدا کنــد و 
ــن  ــود ای ــام بش ــت تم ــن حج ای
ــه ای  ــه در خان ــترس هم را در دس
ــا، در  ــاور م ــا، مج ــه م ــل خان مث
ــا  ــترس م ــا، در دس ــایگی م همس
قــرار داد. ایــن بحــث جلســه پیش 
مــا بــود کــه بحــث هدایــت بــود. 
ــد  ــور بفرمایی ــما تص ــت ش آن وق
کــه خداونــد تبــارک و تعالــی 
ــی  ــن جایگاه ــی، چنی ــن مقام چنی
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ــام اهلل علیها(  ــره )س ــه طاه ــه صدیق را ب
داده. آن وقــت ایــن بانــو وقتــی آن 
ــی  ــته، وقت ــه داش ــا را ک فداکاری ه
ــن  ــا امیرالمؤمنی ــود ب ــرو می ش روب
ــرت  ــا حض ــد ت ــری می کن و پیگی
را بــه ســامت ببینــد، بــا دو کلمــه 
ــرد.  ــه ک ــش را خاص ــام حرف تم
ــن«  ــه »اباالحس ــرد ب ــر ک اوالً تعبی
ــی اســت،  ــر جالب ــی تعبی ــه خیل ک
ــود  ــرت فرم ــه آن حض ــاب ب خط
الفــداء،  لروحــك  »روحــى 
ــا  ــا اب ــاء ي نفســى لنفســك الوق
ــو هســتم.  ــا ت الحســن« همیشــه ب
ــك  ــى لروح ــر »روح ــن تعبی ای
الفــداء، نفســى لنفســك الوقــاء« 
ــادی  ــراد ع ــای اف ــا حرف ه این ه
کــه نیســت، ایــن مقــام، مقــام 
کــه  ایــن  اســت،  عصمــت اهلل 
و  تعارفــی  حرف هــای  همیــن 
ــقانه  ــای عاش ــًا حرف ه ــی مث حت
صادقانــه ای کــه ممکــن اســت 
بیــن دوســتان خیلــی صمیمــی 
باشــد کــه نیســت، ایــن »روحــى 
نفســى  الفــداء،  لروحــك 

ــاء« ســخن صدیقــه  لنفســك الوق
کبــری اســت، عصمة اهلل العظمــی 
اســت، ایــن دارد می گویــد. یعنــی 
جایــگاه  بــرای  فدایــی  اعــام 
ــن  ــرای ای ــن ب ــی. ای ــت اله والی
اســت کــه همیشــه بمانــد و معلــوم 
ــی دارد. ــه جایگاه ــه چ ــد ک باش

بهره مندی از معارف و سیره 
فاطمی

ایــن خطبــه فدکیــه را بایــد مطالعــه 
کــرد، انســان بنشــیند مطالعــه کنــد 
ببینــد،  را  آن  مضامیــن  مرتــب 
ماحظاتــش را ببینــد، شــرح آن را 
ببینــد، درســش را بگیــرد، معــارف 
ــت، در  ــا اس ــار م ــی در اختی فاطم
دســترس مــا اســت. یــا آنچــه 
ــا  ــه م ــرت ب ــا از حض ــه در دع ک
ــد  ــم کردن ــع ه ــه جم ــیده ک رس
کنــار هــم اســمش را گذاشــتند 
ــه  ــن صحیف ــه. ای ــه فاطمی صحیف
فاطمیــه یــک گوشــه ای از دعاهای 
ــت  ــام اهلل علیها( اس ــرا )س ــرت زه حض
کــه ثبــت و ضبــط شــده و بــه ماها 
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ــی اســت،  ــا خواندن ــیده. این ه رس
این هــا مطالعــه کردنــی اســت. مــا 
در ارتبــاط بیــن خودمــان و خــدای 
متعــال بایــد از همیــن کلمــات 
بشــویم.  بهره منــد  معــارف  و 

خاصــه کام ایــن کــه غافــل 
معرفتــی  جهــت  از  نشــویم، 
ــیره و  ــر س ــم و از نظ ــه کنی مراجع
زیســت در زندگــی الهــام بگیریــم. 
هــم  جاری مــان  زندگــی  در 
اســتفاده کنیــم. از صبــر، از صــدق، 
ــت، از آن  ــارت، از آن نورانی از طه
ــیره  ــت، از آن س ــاز، از آن محب نم
ــا  ــه ب ــی، از آن روش مواجه تربیت
ــام  ــواده، از آن مق ــا خان ــر، ب همس
آن  از  خانم هــا،  بــرای  مــادری 
ــرای  ــر ب ــا همس ــاط ب ــیره ارتب س
خانم هــا، خیلــی خطــوط روشــنی 
از مســئله اصالــت  وجــود دارد 
ــه  ــی. هم ــق وح ــواده در منط خان
ــرت  ــا حض ــود ب ــا را می ش این ه
ــه  ــرد ک ــرا )ســام اهلل علیها( کشــف ک زه
اصالــت بــا خانــواده اســت. وقتــی 
ــن را  ــد ای ــناس ش ــی فاطمه ش کس

ــد  ــودش درک می کن ــه وج ــا هم ب
کــه خانــواده اصالــت دارد، صیانت 
از آن، ســرمایه گذاری بــرای آن، 
تقویــت آن، تحکیــم آن، مراقبت از 
ــت. ــی اس ــیره فاطم ــا س آن، این ه

زندگی در پرتو نصاب فاطمی

مگــر می توانــد یــک کســی بگویــد 
ــرو  ــا پی ــه ام ی ــد فاطم ــن فرزن م
ــدای  ــا خ ــتم ام ــرت هس آن حض
نخواســته در خانــواده اش صفــا 
نداشــته باشــد؟ بــا همســرش وفــا 
ــد؟  ــقانه نباش ــد؟ عاش ــته باش نداش
گــرم نباشــد؟ اهــل ســرمایه گذاری 
در بیــت و در خانــواده نباشــد؟ 
مگــر می شــود چنیــن چیــزی؟ 
ــود  ــا می ش ــه این ه ــت هم آن وق
ــاد  ــم زی ــه در عال ــی ک ــا. مدع ادع
)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  اســت، 
َعــى  فرمودنــد »َهَلــَك َمــِن ادَّ
ــان  ــرى « مدعی ــِن اْفتَ ــاَب َم َو خ
رســوا می شــوند، ادعــا کــه خیلــی 
زیــاد اســت مهــم صداقــت اســت. 
ــًا  ــد مث ــی بگوی ــک کس ــی ی یعن
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ــام اهلل علیها(  ــه )س ــتدار فاطم ــن دوس م
هســتم ولــی نمــازم رونــق نــدارد، 
نمــاز مــن کیفیتــی نــدارد، رونقــی 
ــه  ــن در رتب ــی م ــدارد، در زندگ ن
چیزهــا  خیلــی  اســت،  چنــدم 
چهــار،  ســه،  دو،  یــک،  رتبــه 
ــه،  ــج، شــش، هفــت، هشــت، ن پن
ــاز،  ــت نم ــد نوب ــد می رس ده، بع
ــم.  ــاال هســت می خوانی هســت ح
ــی کــه در زیســت فاطمــی  در حال
نمــاز حــرف اول را می زنــد. رکــن 
بیــت فاطمــی و علوی و ســیره اش 
نمــاز اســت. آن اتصــال بــا ملکوت 
اعلــی و بــا خــدای متعــال اســت. 
ارتبــاط  اســت،  فعــال  ارتبــاط 
ــور  ــان این ط ــت. انس ــذاب اس ج
درس بگیــرد، مــا کــه بــه ایــن 
جاهــا نمی رســیم ولــی در ایــن 
مســیر انســان بایــد قدمــی بــردارد.

ــه  ــان صحیف ــه هم ــما ب ــًا ش مث
می کنیــد  مراجعــه  فاطمیــه 
زهــرا  حضــرت  تعقیبــات 
)ســام اهلل علیها( در بعضــی از نمازهایــش 

آن جــا هســت. ده صفحــه، پانــزده 

صفحــه، بیســت صفحــه تعقیبــات 
ــد  ــد ببینی ــت. بع ــاز اس ــک نم ی
چــه؟  یعنــی  می گویــد،  چــه 
ــاز،   ــا نم ــقانه ب ــه عاش ــی رابط یعن
ــد،  ــا نمی کن ــازش را ره ــن نم ای
تــازه  خوانــد  کــه  را  نمــازش 
آن  می کنــد.  بدرقــه  را  نمــازش 
ــایی  ــاز تماش ــه نم ــت آن بدرق وق
اســت، آن اســتقبال از نمــاز دیدنــی 
اســت، ایــن بدرقــه از نمــاز دیدنی 
ــت.  ــاده اس ــًا فوق الع ــت. واقع اس
ــام اهلل علیها(،  ــه )س ــت فاطم ــن در بی ای
زهــرا  حضــرت  ســیره  در 
)ســام اهلل علیها( اســت. باالخــره بایــد 

یــک نســبتی انســان داشــته باشــد.

بــا  مــا  رابطــه  بایــد  بنابرایــن 
حضــرت بــه قاعــده صــدق باشــد 
همیــن  هــم  صــدق  قاعــده  و 
چیزهــا اســت، این هــا را بایــد 
آن  از  نشــانه هایی  یــک  انســان 
را در برنامــه زندگــی اش داشــته 
ــاورد در  ــا را بی ــه این ه ــد، هم باش
زندگــی خــودش جــاری کنــد. در 
ارتباطــات خانوادگــی اش، اصالــت 
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ــدای  ــه خ ــبت ب ــواده، در نس خان
بندگــی  متعــال، اصالــت مقــام 
جلــوه  مخصوصــًا  عبودیــت  و 
ویــژه اش کــه در نمــاز اســت. 
ــی،  ــق، مهربان ــه خل ــبت ب در نس
گره گشــایی  خدمت رســانی، 
این هــا.  و  کمک رســانی  و 
نصــاب  نصابــش  دارد،  نصــاب 
ــی  ــاب فاطم ــت. نص ــی اس فاطم
ــود »َو  ــت. فرم ــاص اس ــی خ خیل
ــهِ  ــى  ُحبِّ ــاَم َعل ع ــوَن الطَّ يُْطعُِم
مِْســكينًا َو يَتيمــًا َو أَســيراً«3 بــا آن 
شــرایطی کــه در شــأن نــزول ایــن 
ــی  ــه وضع ــه در چ ــده ک ــه آم آی
ــنه  ــدر گرس ــد، خودشــان چق بودن
ــه  ــا، ک ــود قضای ــه ب ــد، چگون بودن
ــا  ــرد این ه ــه ک ــی مراجع ــر کس ه
هرچــه کــه داشــتند ارائــه کردنــد. 
ــته  ــا داش ــبتگی م ــک نس ــب ی خ
ــه از  ــا ک ــن کاره باشــیم دیگــر، ای
ماهــا برنمی آیــد، خــاص خودشــان 
یــک  جهــت  ایــن  در  اســت. 
ــان  ــی انس ــک تاش ــادی، ی اجته
گره گشــایی  در  باشــد.  داشــته 

3  آیه 8 سوره انسان

در  در خدمت رســانی،  از خلــق، 
ــزون  ــدگان مح ــردن بن ــرور ک مس
دل هــای  ترمیــم  در  خداونــد، 
انســان  باالخــره  شکســته، 
یــک  کاری  یــک  قدمــی  یــک 
باشــد.  زندگــی اش  در  اقدامــی 

دعای مکارم االخالق شرح 
مقامات فاطمی است

 غــرض کل ایــن دو مــاه، ایــن دو 
تــا جمــادی ایــن فرصــت خــاص 
ــه  ــه هم ــد. البت ــا می ده ــه م را ب
ــت  ــن فرص ــان مؤم ــی انس زندگ
بــا حضــرت  نســبت  تحصیــل 
کل  اســت.  )ســام اهلل علیها(  زهــرا 
زندگــی اش از اول تــا آخــر اثبــات 
فرزنــدی بــرای ایــن بیــت اســت. 
ــد در ایــن مســیر  ــا بای کل عمــر م
صــرف بشــود کــه دائمــًا ایــن 
نســبت تقویــت بشــود. همت مــان 
ــد.  ــد باش ــت بلن ــن جه ــم در ای ه
می شــود  باشــد  بلنــد  همــت 
مکارم االخــاق،  دعــای  همیــن 
شــرح  مکارم االخــاق  دعــای 
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مقامــات فاطمــی اســت. شــرح 
فاطمــی اســت، شــرح  مــکارم 
ایــن  اســت.  فاطمــی  اخــاق 
یــک  مکارم االخــاق  دعــای 
آینــه اســت کــه شــما در ایــن 
کنیــد.  تماشــا  می توانیــد  آینــه 
گوشــه ای از ایــن جمــال الهــی 
می توانیــد  را  الهــی  طلعــت  و 
کنیــد. مشــاهده  آینــه  ایــن  در 

همین طــور  بودنــد؟  چه طــوری 
بودنــد، این جــا در قالــب دعــا 
ــک  ــورت ی ــه ص ــد، ب ــه ش ریخت
فهرســتی از درخواســت ها مطــرح 
ــاال  ــا ح ــداری را ت ــک مق ــد، ی ش
ــه  ــم. گاهــی ب ــرای شــما خواندی ب
شــگفتی آمدیــد از ایــن چیزهایــی 
کــه ایــن جــا نوشــته، بعضــی 
ــه  ــت، چ ــی داش ــه اوج ــا چ جاه
ــا  ــی داد. این ه ــان م ــی را نش قله ای
فاطمــی  اخــاق  شــرح  همــه 
)ســام اهلل علیها(  فاطمــی  مــکارم  و 
ــت  ــن بی ــور ای ــون مح ــت. چ اس
شــریف اســت، آن نقطــه مرکــزی 
اســت. ان شــاءاهلل از ایــن فرصــت 

اســتفاده کنیــم، ایــن فرصت هــا 
اســت،  خاصــی  فرصت هــای 
َواال همــه عمــر همیــن اســت.

روضه حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( 
مادر همه روضه ها است

ضمنــًا یادتــان باشــد کــه آن بخــش 
ــم  ــت ک ــت دس ــک وق ــلی ی توس
گرفتــه نشــود. ایــن بخــش معرفتی 
ــم  ــه عــرض کردی و بخــش اول ک
ایــن بــه جــای خــودش ایــن 
پشــتوانه اســت. امــا بخــش توســل 
ــه  ــم گرفت ــت ک ــت دس ــک وق ی
نشــود. مخصوصــًا ایــن ایامــی 
کــه فاطمیــه شــهادت اســت. البتــه 
ــم  ــام والدت ه ــل، ای ــرای توس ب
ــا  ــی دارد. بعضی ه ــگاه خاص جای
ــد فقــط در شــهادت  ــال می کنن خی
اســت. نه، بــرای توســل در والدت 
ــی  ــم فرصــت خیل ــاء خــدا ه اولی
خوبــی اســت. ولــی خــب در طبــع 
شــیعه بــه خاطــر جریــان کربــا و 
عاشــورا، می کشــد بــه ســمت ایــام 
ــرای  ــد از ماج ــی بع ــهادت. یعن ش
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ــک  ــام( ی ــین )علیه الصلوةوالس ــام حس ام
غصــه عمیقــی، یــک غــم بزرگــی 
همیشــه در دل شــیعیان هســت. آن 
وقــت مجالــس روضــه ایــن امکان 
این هــا  کــه  می کنــد  فراهــم  را 
اتصــال  آن  را،  مودت شــان  آن 
روحــی ، تعلــق خاطرشــان را در آن 
جــا ارائــه کننــد، ایــن را بایــد قــدر 
ــت  ــر وق ــه انســان ه دانســت. البت
ایــن عــرض ارادت هــا  بتوانــد 
را داشــته باشــد، ولــی جلســه 
مجلــس  اســت.  مهــم  گرفتــن 
ــد،  ــه بخوانن ــد، روض ــزار کنن برگ
ــی  ــن خیل ــد، ای عــرض ارادت کنن
ــت  ــک وق ــت. ی ــی اس ــز مهم چی
ــم  ــت ک ــا دس ــگاه م ــا در ن این ه
ــه  ــود ب ــه نمی ش ــود ک ــه نش گرفت
ایــن  در  مخصوصــًا  حمــداهلل. 
ــت ان  ــش رو اس ــه پی ــه ک فاطمی
اهتمــام  هــم  دوســتان  شــاء اهلل 
داشــته باشــند. آن مجالــس روضــه 
ــب اســت مخصوصــًا  ــی عجی خیل
ــام اهلل علیها(  ــرا )س ــرت زه ــه حض روض
ــا اســت.  ــه روضه ه ــادر هم ــه م ک

مــادر همــه مقتل هــا مقتــل فاطمــه 
ــم  ــی ه ــه گاه )ســام اهلل علیها( اســت. ک

ــود  ــم نمی ش ــد، ه ــود خوان نمی ش
گفــت. انســان دائــم می خواهــد از 
کنــارش عبــور کنــد یــا بــا اشــاره 
ــک  ــاحت ی ــون آن س ــد، چ بگوی
ســاحت خاصــی اســت. مــن هم از 
ــای  ــی روضه ه ــه خیل ــا ک بعضی ه
مکشــوف می خواننــد هــم تعجــب 
می تواننــد،  چطــور  می کنــم 
ــد. بعضــی  ــرأت می کنن ــور ج چط
از دوســتان مــا حــاال چــه اخانیــد 
ــتند  ــری هس ــه منب ــون ک و روحانی
و چــه مداح هــا و مرثیه ســراها، 
انســان گاهــی می بینــد. خیلــی 
ــق  ــرد، آن حقای ــرده داری ک ــد پ بای
بایــد همین طــور گفتــه بشــود امــا 
خیلــی بایــد حســاب شــده باشــد.

ان شــاءاهلل خداونــد  امیدواریــم 
تبــارک و تعالی توفیقــش را چه در 
ســاحت معرفــت، چــه در ســاحت 
مــوّدت کــه جلــوه ویــژه موّدتــش 
هــم ایــن ایــام در همیــن مجالــس 
اســت و در همیــن گریه هــا و آه و 
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ــد. ــت بفرمای ــت عنای ــا اس فغان ه

 بصیرت در پرتو هدایت الهی

بِالَْكَســِل َعــْن  ـي  تَبْتَلِيَنِـّ َل  »َو 
عــرض  مفصــل  عِبَاَدتِــَك«، 
کردیــم کــه ایــن یعنــی چــه و 
چطــور می شــود کــه انســان مبتــا 
ــه کســالت، مخصوصــًا  ــود ب می ش
ــم  ــاه می بری ــال پن ــدای متع ــه خ ب
از کســالت عقوبتــی. خاطرتــان 
اســت کــه شــرح شــد. بعــد فرمود 
»َو َل الَْعَمــى َعــْن َســبِيلِك« مــن 
ــخیصی  ــی و بی تش ــار نابینای گرفت
ــه  ــوم. ب ــو نش ــا راه  ت ــاط ب در ارتب
ــرض  ــته ع ــه گذش ــل جلس تفصی
کردیــم ایــن »عمــى«، ایــن حالــت 
نابینایــی حاصــل دو مســئله اســت. 
عــرض کردیــم یــا محصول شــبهه 
نظــری اســت کــه نبایــد دســت کم 
ــد،  ــت آدم می ده ــت، کار دس گرف
یــا محصــول شــهوت عملی اســت 
ــا  ــد، م ــت مان می ده ــه کار دس ک
ــی  ــن عم ــه ای ــد ب ــا می کن را مبت
و ایــن نابینایــی. بعــد هــم فرمــود 

ــى -  ــِذهِ أَْعم ــي ه ِ ــْن كاَن ف »َم
َفُهــَو فـِـي اْلِخــَرةِ أَْعمــى «. یعنــی 
اگــر ایــن جــا انســان یــک چنیــن 
ــاء  ــن ابت ــد ای ــدا بکن ــی پی ابتای
ابدیــت او را نابــود می کنــد. آن 
ــا  ــت. آن ج ــا اس ــم نابین ــرف ه ط
ــص  ــق ن ــد، طب ــه می گوی ــم البت ه
ــْن  ــه »َو َم ــت ک ــی هس کام اله
ــُه  ــإِنَّ لَ ــري َف ــْن ذِْك ــَرَض َع أَْع
ــْوَم  ــُرُه يَ ــكًا َو نَْحُش ــًة َضنْ َمعيَش
ایــن اصــًا  أَْعمــى« 4  الْقِياَمــةِ 
کــور محشــور می شــود. »قــاَل 
َو  لِــَم َحَشــْرتَني  أَْعمــى   َربِّ 
َقــْد ُكنْــُت بَصيــراً«5 فرمــود: »قاَل 
َكذلـِـَك أَتَتْــَك آياتُنــا َفنَســيتَها َو 
ــود  ــى« 6. فرم ــْوَم تُنْس ِــَك الْيَ َكذل
آن کــه مثــًا در و دیــوار و آدم هــا 
آن  می دیــدی،  را  این هــا  و 
چشــم کــه خــاک شــد رفــت. آن 
ــی  ــو خیل ــود، ت ــاک می ش ــه خ ک
چیزهــای دیگــر را بایــد می دیــدی 
ــا را  ــر آن ه ــه اگ ــدی. ک ــه ندی ک

4  آیه 124 سوره طه

5  آیه 125 سوره طه

6  آیه 126 سوره طه
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ندیــده باشــی ایــن جــا نمی توانــی 
اصــًا ببینــی. اگــر آن بصیــرت، آن 
ــو هدایــت  روشــن بینی کــه در پرت
ــه  ــد و اتصــال ب الهــی پیــش می آی
منابــع هدایــت الهــی کــه قــرآن و 
عتــرت اســت، اگــر بــه آن محیــط 
متصــل نشــده باشــی و بــه آن 
ــه  ــی، ب ــیده باش ــن بینی نرس روش
ــرده  ــدا نک ــت پی ــرت دس آن بصی
کــور  دیگــر  ایــن جــا  باشــی 
ــتی،  ــا هس ــا نابین ــن ج ــتی، ای هس
در تاریکــی مــی رود. یعنــی فرمــود 
ــا« آیه هــای  ــَك آياتُن ـِـَك أَتَتْ »َكذل
مــا،  جمــال  نشــانه های  مــا، 
ــا،  ــرم م ــا، ک ــت م ــا، رأف جــال م
ــه شــما رســید. ــا همــه اش ب این ه

ایــن »اتتــك« همــان بحث جلســه 
ــد  ــی خداون ــت یعن ــا اس ــی م قبل
تبــارک و تعالــی ســخاوتمندانه 
آیــات خــودش را در دســترس مــا 
قــرار داده. ســخاوتمندانه به ســر و 
روی مــا ریختــه. یعنــی تمــام عالم 
را خــدای متعــال تبدیــل کــرده بــه 
نمایشــگاهی از آیاتــش، ببینیــد چه 

خبــر اســت، از زمیــن تــا آســمان، 
هــر چــه کــه هســت آیــات اســت. 
»كذلــك اتتــك آياتنــا« کــه باالتر 
مقــام  این هــا چــه در  از همــه 
تکویــن کــه می شــود ائمــه هــدی 
)ســام اهلل علیهم اجمعین( کــه آیــات عظمــای 

الهــی هســتند، چــه در مقام تشــریع 
ــه   ــم و آی ــرآن کری ــود ق ــه می ش ک
ــا  ــك آياتن ــرآن. »اتت ــای ق آیه ه
َفنَســيتَها« تــو این هــا را اصــًا 
بی اعتنایــی  کــردی،  فرامــوش 
ــود  ــردی، فرم ــراض ک ــردی، اع ک
تــو فرامــوش شــده ای، خیلــی 
ــه.  ــن آی ــت ای ــی اس ــز عجیب چی
»كذلــك اليــوم تنســى« آن جایــی 
کــه از در و دیــوار عالــم ذکــر 
می ریخــت تــو در غفلــت خــودت 
تاریکــی  در  می کــردی،  ِســیر 
غفلــت می رفتــی. امــروز کــه بایــد 
آن نــور ذکــر را بــا خــودت آورده 
باشــی تاریــک آمــدی. تاریــک 
بــاش، بــاش و بــاش »كذلــك 
ــر  ــن بدت ــه از ای ــوم تنســى« ک الي
ــدای  ــه خ ــه از ناحی ــود. ک نمی ش
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ــزی  ــن چی ــی چنی ــه کس ــال ب متع
گفتــه بشــود مــی رود در آن تاریکی 
ــن  ــرض ای ــت. غ ــض و هس مح
ــود.  ــه بش ــدی گرفت ــد ج ــم بای ه

صراط والیت الهی

ــن،  ــا نک ــن را مبت ــود م ــد فرم بع
ــت  ــن هدای ــی م ــن یعن ــا نک مبت
بشــوم بــه لطــف تــو، بــه ســاحت 
قــرآن هدایــت بشــوم، بــه کــرم تو، 
بــه ســاحت اهل بیــت )علیهم الســام( 
ــه در  ــه ک ــت هرچ ــن نورانی و ای
ــو و  ــانه های ت ــم نش ــم می بین عال
ــل  ــه فض ــن ب ــد. مؤم ــو باش راه ت
ــت  ــه هدای ــال و ب ــروردگار متع پ
خــدا  می بینــد  هرچــه  الهــی 
می بینــد.  خــدا  راه  و  می بینــد 
یعنــی همــه راه هــا بــه روی او 
ــرای  ــز ب ــه چی ــود. هم ــاز می ش ب
ــوی  ــه س ــت ب ــبیل اس ــک س او ی
ــن  ــت ای ــه برک ــال. ب ــدای متع خ
ــت  ــبیل والی ــه س ــه او ب ــت ک اس
الهــی و بــه آن راه اصلــی و بــه آن 
صــراط وارد شــده. اگــر کســی بــه 

صــراط وارد شــد همــه آیاتــی کــه 
ــه اش  ــود هم ــه می ش ــه او عرض ب
بــرای او یــک راه اســت. یــک 
شــاخه گل باشــد یــک راه اســت، 
یــک پرتقــال باشــد یک راه اســت، 
یک ســیب دســتش باشــد یــک راه 
اســت. مــا فقــط می خوریــم، یعنــی 
جســمی دریافــت می کنیــم. مؤمــن 
قبــل از ایــن کــه جســم او از ایــن 
طیــف از آیــات کــه نعمت هســتند 
و  جــان  اول  بشــود،  بهره منــد 
عقــل و روحــش تغذیــه می شــود. 
اســت. نشــانه  ایــن  فرمــود 

کــه  هســتند  این گونــه  اهلــش 
ــا  ــن نعمت ه ــدام از ای ــر ک اول ه
اول  بگیرنــد،  دستشــان  کــه  را 
برداشــت عقانــی و ذکــری دارنــد 
الــی  طریــق  می شــود  ایــن  و 
ــةاهلل.  ــی معرف ــق ال ــةاهلل، الطری محب
ــد،  ــان می کن ــوش ج ــم ن ــد ه بع
خــب نــوش جانــش. امــا اگــر آن 
ــوش جــان نکــرده  فصــل اول را ن
یــک  می خــورد  وقتــی  باشــد 
ــد،  ــه او می گوین ــری ب ــز دیگ چی
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می گوینــد نــوش جانــت. یــک 
ــتفاده  ــرای او اس ــری ب ــر دیگ تعبی
انســان  ایــن  چــون  می کننــد. 
ــرق  ــران ف ــام و دیگ ــا انع ــر ب دیگ
ــت  ــن اس ــر ای ــرض ب ــد، ف می کن
ــت.  ــانی اس ــه انس ــه دارای رتب ک
اول برداشــت او برداشــت انســانی 
اســت از نعمت هــا. بعــد برداشــت 
ــی، بعــد برداشــت جســمی،  حیوان
آن هــا بــه جــای خــودش محفــوظ 
اســت. ایــن  اول  ولــی  اســت. 

و  نــور  معرفــت  از  کــه  دلــی 
صفــا دیــد / بــه هــر چیــزی 
دیــد. خــدا  اول  دیــد  کــه 

را  اصلــی اش  برداشــت  آن  اول 
اســت. این هــا  بعــد  می کنــد 

عــن  العمــى  ل  »و  بنابرایــن 
مبتــا  مــن  یعنــی  ســبيلك« 
نشــوم بــه ایــن نابینایــی، بــه ایــن 
بی بصیرتــی  ایــن  بــه  کــوری، 
ــم کار  ــن ه ــوم. ای ــا نش ــن مبت م
کار  هــم  می خواهــد،  معرفتــی 
ســلوکی. هــر دو را می خواهــد 

ــای  ــان مبت ــه انس ــن ک ــرای ای ب
نشــود. نابینایــی  ایــن  بــه 

آثار خروج از سبیل والیت الهی

ــان  ــط یادت ــم فق ــه را ه ــک نکت ی
ــص  ــق ن ــه طب ــن ک ــد و آن ای باش
ــهوت  ــه ش ــاء ب ــم ابت ــرآن کری ق
شــبهه  بــه  می کشــاند  عملــی 
ــه  ــی ک ــی از این های ــری. خیل نظ
االن می بینیــد و شــما هــم تعجــب 
می کنیــد. مثــًا واضحــات را انــکار 
واضح تریــن  یعنــی  می کننــد، 
چیزهــا را کــه قبــًا بــه آن اعتقــاد 
ــه حســب ظاهــر  داشــتند، حــاال ب
ــن  ــزو معتقدی ــه ج ــت ک ــن اس ای
ــی.  ــًا هیچ ــی االن اص ــد، ول بودن
گرفتــار ارتــداد می شــوند. ایــن 
ــروج  ــاع، خ ــداد، ارتج ــت ارت حال
از ســبیل والیــت الهــی، نتیجــه 
تکذیــب  آخــرش  خیلی هایــش 
»أَســاُؤا  اســت  الهــی  آیــات 
بِآيــاِت  بُــوا  َكذَّ أَْن  ــواى   السُّ
ریشــه  وقت هــا  خیلــی   .7»ِ اهللَّ

7  آیه 10 سوره روم
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ــو  ــکار در عمــل اســت، ول ایــن ان
ــی ریشــه  ــا شــده ول در نظــر مبت
ــا و  ــت دنی ــت. محب ــل اس در عم
ابتــاء بــه جلوه هــای دنیایــی و 
حــرص دنیــا و زمیــن و زمــان 
دســت  بــه  بــرای  دوختــن  را 
لذت هــای  و  حظــوظ  آوردن 
ــه  دنیایــی و ایــن چیزهــا اســت، ب
ــود،  ــن می ش ــرش ای ــج تأثی تدری
مخصوصــًا وقتــی کــه انســان مبتــا 
ــه اش  ــود نتیج ــم بش ــرام ه ــه ح ب
کــور  کــه  شــد  خواهــد  ایــن 
ــین  ــام حس ــت ام ــود، آن وق می ش
ــن  ــتاده ای ــوی او ایس ــام( جل )علیه الس

تشــخیص نمی دهــد. مــا مقتــل 
را می خوانیــم تعجــب می کنیــم، 
ــی  ــود کس ــر می ش ــم مگ می گویی
بــا علــی بــن ابیطالــب روبــرو 
شــده تشــخیص نمی دهــد. کســی 
)ســام اهلل علیها(  زهــرا  حضــرت  بــا 
روبــرو شــده، کســی بــا امــام 
شــده  روبــرو  )علیه الســام(  حســین 
بلــه  باشــد؟  نــداده  تشــخیص 
ــد.  ــورش می کن ــن ک ــد، ای نمی ده

ســبيلك «  عــن  »عمــى  ایــن 
علــت  می افتــد.  اتفــاق  آن 
می کنیــد،  ریشــه یابی  چیســت؟ 
ــد.  ــی می کنی ــش را بررس زمینه های
فرمــود  حضــرت  خــود  مثــًا 
ــه لقمــه حــرام. آن  مبتــا شــدید ب
ــواى «  ــاُؤا السُّ ــت. »أَس ــل اس عم
تکذیــب  نتیجــه اش  فرمــود 
ــن حــد. ــات الهــی اســت در ای آی

ِض  بِالتََّعــرُّ َل  »َو  می فرمایــد: 
خدایــا  َمَحبَّتِــَك؛  لِِخــَاِف 
ایــن  بــه  نکــن  مبتــا  را  مــن 
کــه کاری را انجــام بدهــم کــه 
باشــد«.  برخــاف محبــت تــو 
ــدر  ــرت چق ــر را حض ــد تعبی ببینی
ــه  ــرده. صحیف ــاب ک ــف انتخ لطی
اســت، صحیفــه خیلــی لطیــف 
لطافت هایــی  گاهــی  اســت. 
کــه در تعابیــر صحیفــه مبارکــه 
ــت. »َو َل  ــگفت انگیز اس ــت ش اس
ِض لِِخــَاِف َمَحبَّتـِـَك« کــه  بِالتََّعــرُّ
مــن کاری را کــه برخــاف محبــت 
تــو باشــد متعــرض آن نشــوم. 
ــی ســمت  متعــرض آن نشــوم یعن
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ــوم،  ــب نش ــی مرتک ــروم. یعن آن ن
ــن  ــه ای ــا ب ــن ج ــرض ای ــن تع ای
ــی  ــم در فارس ــا ه ــت. م ــا اس معن
ــم.  ــتفاده می کنی ــر اس ــن تعبی از ای
متعرضــش نشــوم یعنــی بــه آن 
مبتــا نشــوم، مرتکــب نشــوم. 
بــه همیــن معنــا اســت.  ایــن 

اعمالی که انسان را از چشم 
خداوند می اندازد

ِف  لِِخــاَ ِض  بِالتََّعــرُّ َل  »َو 
َمَحبَّتـِـَك« خــاف محبــت خــدای 
متعــال چیســت؟ همیــن چیزهایــی 
دوســت  متعــال  خــدای  کــه 
ایــن  جــا  ایــن  اوالً  نمــی دارد. 
ــی  ــت خیل ــاب محب ــایی ب بازگش
ــه  ــن ک ــت، ای ــه اس ــل ماحظ قاب
نســبت بیــن انســان و خداونــد 
ــده  ــد در قاع ــی بای ــارک و تعال تب
ایــن  از  بگیــرد.  قــرار  محبــت 
تعبیــر حضــرت اســتفاده کــرده 
»لخــاف محبتــك« نگفتــه »و 
ــب  ــك« خ ــرض لمعصيت ل بالتع
بگویــد.  را  ایــن  می توانســت 

محبتــك«  »لخــاف  می گویــد 
یعنــی آنچــه کــه مغایــر بــا محبــت 
توســت، بــا آن چیــزی اســت کــه 
تــو دوســت مــی داری. بــا خــاف 
ــت.  ــت توس ــو و رضای ــت ت محب

ایــن جــا را دوســتان کافــی اســت 
ــرآن  ــه ق ــد ب ــه بکنن ــک مراجع ی
ــرت  ــن حض ــی روش ــم، خیل کری
حــق تبــارک و تعالــی در یــک 
ــه  ــد ک ــما می گوی ــه ش ــت ب فهرس
ــانی  ــه کس ــی را و چ ــه چیزهای چ
بعضــی  نمــی دارد.  دوســت  را 
را  موضــوع  خــود  وقت هــا 
»ليحــب  می گویــد  می گویــد، 
الفســاد« گاهــی وقت هــا هــم 
می گویــد  را  مبتــا  آدم هــای 
کــه بیشــتر از ایــن شــیوه دوم 
می گویــد  کــرده.  اســتفاده 
»ليحــب المفســدين« کســانی را 
ــه فســاد هســتند. کار  ــا ب ــه مبت ک
ــک  ــتن ی ــر داش ــه خاط ــان ب انس
ــه  ــد ک ــی می کش ــه جای ــی ب ویژگ
ــارک و  ــق تب ــت ح ــم محب از چش
ویژگی هــا  آن  می افتــد.  تعالــی 



20

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

عمدتــًا  خیلی هایــش  کــه  را 
ــم  ــل ه ــاحت عم ــه س ــوط ب مرب
هســت مراجعــه کنیــد هســت.

ــن  ــن« ای ــب الظالمي ــًا »ليح مث
ــه خــدای  ــن اســت ک ــش ای معنای
متعــال ظلــم را دوســت نمــی دارد، 
متعــال  خــدای  پیــش  ظلــم 
ــک  ــر ی ــا اگ ــت، ام ــوض اس مبغ
ــف  ــم متص ــت ظل ــه صف ــی ب کس
نــگاه محبــت  از  شــد، او هــم 
حــق تبــارک و تعالــی می افتــد. 
ــن«  ــذا فرمــود »ليحــب الظالمي ل
ــود »ليحــب المســرفين«  ــا فرم ی
از  متعــال  خــدای  را  اســراف 
آن متنفــر اســت. آن کســی کــه 
اهــل اســراف باشــد از چشــم 
ــد.  ــال می افت ــدای متع ــت خ محب
ــك«  ــاف محبت ــرض لخ »بالتع
یعنــی مــن مبتــا بــه اســراف 
نشــوم، در زمــره قــرار نگیــرم، 
ــه  ــا ب ــم نشــوم، مبت ــه ظل ــا ب مبت
کبــر نشــوم. خــدای متعــال صریحًا 
ــه از  ــد ک ــم می گوی ــرآن کری در ق
آدمــی کــه شــادخوار اســت منتفــر 

ــن«،  ــادخواران »فرحی ــت، از ش اس
ــه در  ــی ک ــی این های ــب! یعن عج
خوشــگذرانی ها آن چنانــی وارد 
می شــوند در غفلــت، حــال و 
حــرام و این هــا، یعنــی طائفــه 
مطرفیــن، خــدای متعــال از این هــا 
ــر اســت. از فخــور، از فخــر،  متنف
کســانی بــه چیزهایــی کــه دارد 
ــد  ــن و آن بکش ــه رخ ای ــن را ب ای
را تحقیــر کنــد، دل  و دیگــران 
ــران  ــه دیگ ــکند، ب ــران را بش دیگ
لطمــه معنــوی بزنــد، لطمــه روحی 
بزنــد، خــدای متعــال از این هــا 
متنفــر اســت. خــدای متعــال از 
فخــر متنفــر اســت، از ایــن که یک 
ــته های  ــم داش ــد دائ ــی بخواه کس
آن  و  ایــن  رخ  بــه  را  خــودش 
ــن فهرســت اســت کــه  بکشــد. ای
در قــرآن کریــم خــدای متعــال بــه 
صراحــت گفتــه از چــه چیزهایــی 
ــد  ــدش می آی ــانی ب ــه کس و از چ
و دوســت نمــی دارد، این هــا را 
گفتــه، حتــی نقطــه مقابلــش را 
هــم فرمــوده کــه آن هــم خــودش 
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پیــش  کــه  اســت  بابــی  یــک 
خــدای متعــال چــه کســانی و چــه 
چیزهایــی محبــوب اســت. این هــا 
گرفــت. کــم  دســت  نبایــد  را 

مراجعــه  ان شــاء اهلل  هــم  ایــن 
ــتخراج  ــتش را اس ــد، فهرس بفرمایی
فرصت هــای  این هــا  کنیــد. 
بــرای  اســت  خوبــی  خیلــی 
مراجعــه. خــدای متعــال در قــرآن 
گفتــه مــن دوســت نمــی دارم، 
خــدا صریــح اســت، اعــام نفــرت 
ــا  ــرده. ی ــار ک ــام انزج ــرده، اع ک
ــه  ــرادی ک ــا از اف ــا، ی از ویژگی ه
متصــف بــه ایــن خصوصیــات 
ــته  ــان داش ــا را انس ــتند. این ه هس
تطبیــق  خــودش  بــر  و  باشــد 
بدهــد. از هــر کــدام از این هــا 
ــیم  ــا باش ــه آن مبت ــم ب ــی ه اندک
بــه همــان انــدازه از چشــم محبــت 
می شــویم.  دور  متعــال  خــدای 
لــذا بــه همــان انــدازه هــم راضــی 
نشــویم کــه مثــًا از ایــن چیزها در 
ــد. انســان راضــی نشــود،  ــا باش م
ــد. »و  ــد ببینی ــن را فهرســت کنی ای

ــك«.  ل بالتعــرض لخــاف محبت

اسباب قطع از عالم الهی 

َق  فرمــود »َو َل ُمَجاَمَعــةِ َمــْن تََفــرَّ
َعنـْـَك، َو َل ُمَفاَرَقــةِ َمــِن اْجتََمــَع 
ــَك« ایــن کــه می فرمایــد »و ل  إِلَيْ
ــه اســت،  ــم نکت ــن ه ــى« ای تبتلين
روی  برگردیــد  را  همــه  یعنــی 
کلمــه »و ل تبتلينــى« کــه مــن 
ــوم  ــا نش ــن مبت ــوم. م ــا نش مبت
بــه رفاقــت و دوســتی و صمیمیــت 
ــدن  ــع ش ــدن و جم ــک ش و نزدی
بــا کســانی کــه از تــو فاصلــه 
ــتند »َو  ــر هس ــو قه ــا ت ــد، ب گرفتن
ــَك«. َق َعنْ ــرَّ ــْن تََف ــةِ َم َل ُمَجاَمَع

انســان یــک وقــت در زندگــی اش 
ــد  ــه کن ــد مراجع ــود بای ــا بش مبت
ببینــد چــه شــده؟ از کجــا دارد 
این طــور  گاهــی  می خــورد. 
دفعــه  یــک  انســان  می شــود، 
می بینــد  می آیــد  خــودش  بــه 
ــر  ــر و نش ــانی حش ــک کس ــا ی ب
جمعــی  یــک  در  کــرده،  پیــدا 
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ــت  ــک رفاق ــا در ی ــه ی ــرار گرفت ق
فــردی قــرار گرفتــه کــه ایــن یــارو 
اصــًا قطــع اســت بــا عالــم الهــی. 
ــت.  ــع اس ــال قط ــدای متع ــا خ ب
خــب مــن چطــور بــا ایــن وصــل 
هســتم؟ مــا چطــور وصــل شــدیم 
ــا  ــت ب ــع اس ــه قط ــی ک ــه کس ب
خــدای متعــال؟ خــب ایــن اتصــال 
ــن را  ــد. ای ــم قطــع می کن ــا را ه م
ــا کســانی  ــان باشــد اتصــال ب یادت
کــه قطــع هســتند از خــدای متعــال 
باعــث ایــن خواهــد شــد کــه مــا 
ــم الهــی قطــع بشــویم.  هــم از عال
ــا  مخصوصــًا اگــر در نســبت مــا ب
ایــن کســانی کــه قاطــع هســتند و 
ــی  ــط بندگ ــتند از محی ــدا هس ج
خــدا و محبــت خــدای متعــال 
یــک  خــدا  اولیــاء  محبــت  و 
بیــن  هــم  محبتــی  وقت هایــی 
خوانــده  فاتحــه ات  باشــد،  مــا 
اســت. اصــًا یــارو مرتکــب صــد 
ــا  ــان و این ه ــت و ف جــور معصی
اســت، اصــًا قطــع از عالــم الهــی 
اســت، از والیــت الهــی قطــع 

ــدا  ــاء خ ــه اولی ــبت ب ــت. نس اس
گاهــی  بیــراه می گویــد.  و  بــد 
ــن  ــک چنی ــا ی ــد ب ــان می بین انس
آدمــی رفیــق شــده. اگــر بــاب 
رفاقــت بیــن شــما و کســی از 
ــتند  ــع هس ــه قط ــی ک ــن آدم های ای
از محیــط الهــی و محیــط والیــت 
ــما و  ــن ش ــد بی ــر دیدی ــی، اگ اله
آن هــا وصلــی صــورت گرفتــه 
ــوید،  ــاره می ش ــد بیچ ــد داری بدانی
ــدا  ــما پی ــرای ش ــی ب ــک ابتای ی
اســباب  می توانــد  کــه  شــده 
ــاال. ــم ب ــود از عال ــما بش ــع ش قط

خــدای  دارد،  روایاتــی  یــک 
متعــال بــا تعجــب بــه فــان بنــده 
خــودش پیغــام داده یعنــی چگونــه 
می شــود تــو بــا کســی کــه دشــمن 
مــن هســت رفاقــت پیــدا کــردی؟ 
بــا  دوســتی  ادعــای  وقــت  آن 
ــان  ــا هم ــرو ب ــی؟ ب ــن را می کن م
اســت  همین هــا  خــب  بــاش. 
کــه خــراب می کنــد، می  بینیــم 
فــان کــس خــراب شــده تعجــب 
ــی  ــه می کن ــد مراجع ــم. بع می کنی
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می بینــی یــک رفیــق خــراب دارد. 
ــن  ــد. ای ــه را می خوان ــًا فاتح واقع
»و ل تبتلينــى«، »َو َل ُمَجاَمَعــةِ 
ــع  ــن جم ــَك« ای َق َعنْ ــرَّ ــْن تََف َم
محبــت  ســر  از  جمــع  شــدن، 
ــراری.  ــای اضط ــه جمع ه ــت ن اس
معلــوم  کــه  اضطــراری  جمــع 
ــرای  ــت انســان ب ــک وق اســت، ی
هدایــت طــرف اســت، گاهــی 
اســت،  طــرف  همســایه  مثــًا 
گاهــی یــک محیــط  کســب و 
ــی  ــای خیل ــت، همکاری ه کار اس
ظاهــری اســت، از آن طــرف هــم 
تعلــق  محبتــی،  چیــزی،  هیــچ 
یعنــی  نــدارد،  او  بــه  خاطــری 
جمــع نشــده بــا او بــه ایــن معنــا، 
ایــن جمع هــا جمــع اختیــاری 
ــم  ــًا می گویی ــه اصطاح ــت ک اس
نــوع  رفاقــت کــه در آن یــک 
و  اســت  این هــا  و  رفاقــت 
این هــا را بایــد مراقبــت کــرد.

َق  تََفــرَّ َمــْن  ُمَجاَمَعــةِ  َل  »َو 
نقطــه  ُمَفاَرَقــةِ..«  َل  َو  َعنْــَك، 
ــَك«  ــَع إِلَيْ ــِن اْجتََم ــش »َم مقابل

تعبیرهــا چقــدر لطیــف اســت. 
نمی شــود  را  این هــا  واقعــًا 
ترجمــه کــرد. اصــًا »اْجتََمــَع 
می شــود  چگونــه  را  إِلَيْــَك« 
ترجمــه کنیــم؟ چــه بگوییــم؟ 
ــَع  ــت، »اْجتََم ــف اس ــی لطی خیل
ــر  ــن تعبی ــن قــدر ای ــَك« ای إِلَيْ
فنــی و ظریــف اســت، ترجمــه اش 
واقعــًا خیلــی ســخت اســت، منتهــا 
همین طــوری بــدون آن دقت هــا 
همیــن  هــم  لطافت هایــش  و 
ــوم  ــا نش ــن مبت ــی م ــت، یعن اس
بــه جدایــی از کســی کــه رفیــق ات 
ــده، در  ــع ش ــو جم ــا ت ــت، ب اس
مســیر تــو دارد ســیر می کنــد، 
مــن یــک وقــت از او جــدا نشــوم.

ــَع  ــِن اْجتََم اگــر بخواهــم ایــن »َم
إِلَيْــَك« را بــرای شــما در حــد 
کــه  بگویــم  کلمــه ای  یــک 
یــک  را  لطافتــش  آن  بخواهیــد 
این طــور  بکنیــد  درک  مقــدار 
َمــِن  ُمَفاَرَقــةِ  َل  »َو  می شــود 
اْجتََمــَع إِلَيـْـَك«، »اْجتََمــَع إِلَيـْـَك« 
نســبت  در  کــه  اســت  کســی 
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قــدس  ســاحت  بــه  نزدیــک 
ربوبــی اســت، حــاال مــن ســطوح 
پایینــش را نمی خواهــم بگویــم آن 
ــوظ، در  ــودش محف ــای خ ــه ج ب
ــت  ــال اس ــدای متع ــا خ ــبت ب نس
ــات  ــزء دع ــی ج ــق اله و در طری
ــا  ــت، راهنم ــدار اس ــت، پرچم اس
این هــا  آن  صدرنشــین  اســت، 
ــا  ــی، ب ــی اله ــا ول ــی ب اســت. یعن
ــی  ــارک و تعال ــی اهلل تب ــادی ال ه
انســان جــدا بیفتــد، بگیریــد بیاییــد 
تــا کســانی کــه نــه، جــزء محبیــن 
ــق  ــال، رفی ــدای متع ــتان خ و دوس
هســتند بــا حضــرت حــق تبــارک 
و تعالــی، اهــل ایمــان هســتند، 
ــتند، در  ــی هس ــت اله ــل والی اه
هســتند،  خــدا  دوســتان  زمــره 
ــدا  ــا ج ــا این ه ــت ب ــک وق ــا ی م
ــم. از هــر واحــدی  از ایشــان  نیفتی
کــه انســان جــدا بشــود بــه همــان 
نســبت محرومیــت بــرای او پیــش 
مــی آورد. اصــًا محــروم می شــود 
و چــه عــوارض دیگــری دارد. 

و  الطــاف  مشــمول  شــاءاهلل  ان 
ــش،  ــید. مغفرت ــی باش ــات اله عنای
ــال  ــامل ح ــش ش ــش، برکت رحمت
خانواده هــای  شــما،  خــود 
همــه  دوســتان تان،  عزیزتــان، 
سراســر  در  اهل بیــت  دوســتان 
ــن در  ــتان امیرالمؤمنی ــم، دوس عال
سراســر عالــم، در میهــن عزیزمــان 
ــال  ــدای متع ــاءاهلل، خ ــد ان ش باش
بــرکات مــادی و معنــوی اش را 
بــه حــق حضــرت زهــرا )ســام اهلل علیها( 
قســم  را  خــدا  کنــد.  نــازل 
می دهیــم بــه حــق حضــرت زهــرا 
)ســام اهلل علیها( بــاران و بــرف رحمتــش 

بــر  را  لطفــش  نســیم های  را، و 
ظاهــر و باطــن مــا نــازل کنــد 
ــهداء،  ــر ش ــاءاهلل. ارواح مطه ان ش
امــام راحــل عظیم الشــأن  از مــا 
ــاالر  ــید و س ــا س ــد، ب ــی کن راض
شــهیدان محشــور کنــد. مخصوصــًا 
ــه  ــر ک ــوم اخی ــهدای مظل ــن ش ای
شــهدای  بــه  شــدند  معــروف 
امنیــت. خــدا را قســم  مدافــع 
می دهیــم بــه حــق حضــرت زهــرا 
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مشــمول  را  همه شــان  )ســام اهلل علیها( 

لطــف و عنایــت خــاص خــودش 
ــان  ــه خانواده هایش ــد، ب ــرار بده ق
صبــر کرامــت کنــد. خــدا را قســم 
می دهیــم بــه حــق حضــرت زهــرا 
ــا  ــاز م ــزان جانب ــه عزی )ســام اهلل علیها( ب

هــم شــفا کرامــت کنــد. توطئه هــا 
بــه  را  دشــمنانان  مکرهــای  و 
خودشــان برگردانــد. موانــع ظهــور 
ــر از  ــر عزیرت ــد، رهب ــع کن را مرتف
ــر  ــام عص ــور ام ــا ظه ــان ت جان م
بــرای  آن حضــرت  کنــار  در  و 
مــا حفــظ کنــد، مــا را قدرشــناس 
وجــود نازنینــش قــرار بدهــد. 
مجالــس  از  بهره منــدی  توفیــق 
ــد.  ــت کن ــا کرام ــه م ــی را ب فاطم
مقــدس  ایــن مســیر  در  را  مــا 
جــزء پرچمــداران عــزای فاطمــی 
ــداران  ــزو پرچم ــد. ج ــرار بده ق
ــرار  ــی ق ــکارم فاطم ــارف و م مع
ــن  ــه در ای ــه ک ــه آنچ ــد. هم بده
مکارم االخــاق  شــریف  دعــای 
امــام ســجاد )علیه الســام( فرمودنــد 
در بــاره همــه مــا مســتجاب کنــد. 




