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يُْلقِــي  َمــا  اْجَعــْل  »اللَُّهــمَّ 
مِــَن  ُروعِــي  فِــي  ــيَْطاُن  الشَّ
ـي َو الَْحَســِد  ـي َو التََّظنِـّ التََّمنِـّ
ــراً  تََفكُّ َو  لَِعَظَمتِــَك،  ذِْكــراً 
ــى  ــراً َعَل ــَك، َو تَْدبِي ِ ــي ُقْدَرت ِ ف
ــى  ــَرى َعَل ــا أَْج َك، َو َم ــُدوِّ َع
ــٍش أَْو  ــةِ ُفْح ــْن لَْفَظ ــانِي مِ لَِس
ُهْجــرٍ أَْو َشــتِْم عـِـْرٍض أَْو َشــَهاَدةِ 
بَاِطــٍل أَِو اْغتِيَــاِب ُمْؤمـِـٍن َغائـِـٍب 
ــبََه  ــا أَْش ــر َو َم ــبِّ َحاِض أَْو َس
ــَك، َو  ــِد لَ ــًا بِالَْحْم ــَك نُْطق ِ َذل
َعَليْــَك،  إِْغَراقــًا فِــي الثَّنَــاءِ 
َو  تَْمِجيــِدَك،  فِــي  َذَهابــًا  َو 
اْعتَِرافــًا  َو  لِنِْعَمتِــَك،  ُشــْكراً 
بِإِْحَســانَِك، َو إِْحَصــاًء لِِمنَنـِـَك«.

ایــام پربرکــت مــاه مبــارک رجــب، 
حلــول مــاه رجــب بــر همــه 
عزیــزان مبــارک باشــد ان شــاءاهلل. 
خــدای متعــال را شــاکریم کــه 
ــارک  ــه اذن اهلل تب ــا ب ــن نفس ه ای
ــه  ــا ب ــرده و م ــاری ک ــی ی و تعال

ــاءاهلل  ــیدیم، ان ش ــب رس ــاه رج م
ــن  ــر ای ــه ظاه ــه ب ــان ک ــم چن ه
مــاه رســیدیم، بــه باطــن ایــن 
و  حقایــق  و  زیبایی هــا  و  مــاه 
ــیم.  ــم برس ــاه ه ــن م ــرکات ای ب

ــت  ــزان عنای ــه عزی ــان ک ــم چن ه
دارنــد روز اول مــاه مکــرم رجــب 
بنابــر طائفــه ای از گزارش هــای 
تاریخــی کــه پســندیده هــم شــده، 
ســالروز میــاد فرخنــده حضــرت 
اســت  )علیه الصلوة والســام(  باقرالعلــوم 
کــه نقــل دیگــر در ســوم مــاه صفر 
ســنه 57 اســت، ایــن ســال ها هــم 
ــل دارد.  ــاف نق ــی اخت ــک کم ی
ــر  ــای دیگ ــی از روزه ــه بعض البت
ــورت  ــر ص ــد. در ه ــم گفتن را ه
ــر در  ــاه رجــب دیگ ــن اول م همی
ــده و  ــندیده ش ــن پس ــن مؤمنی بی
ــروز  ــن ام ــم همی ــا ه ــم م در تقوی
ــر  ــام باق ــوان روز والدت ام ــه عن ب
شــده  شــناخته  )علیه الصلوة والســام( 

ــرض ارادت  ــوان ع ــه عن ــت. ب اس
بــه حضــرت باقــر )علیه الصلوة والســام( 
ــه  ــبت ک ــن مناس ــتفاده از ای و اس
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در آغــاز ایــن مــاه عزیــز اســت و 
ــی هــم  حامــل بشــارت های فراوان
همــراه خــودش هســت مــن یــک 
یــادآوری بــه عزیزان داشــته باشــم.

باقرالعلوم

ــن  ــام( در بی ــر )علیه الصلوة والس ــام باق ام
بــه  )ســام اهلل علیهم اجمعین(  اهل بیــت 
ــت  ــه مأموری ــخصیتی ک ــوان ش عن
پــروردگار  جانــب  از  ویــژه اش 
خزائــن  از  رمزگشــایی  متعــال، 
ــوده شــناخته شــده  ــی ب ــوم اله عل
ــر  ــام باق ــی ام ــن ویژگ ــت. ای اس
روایــت  آن  در  اســت.  )علیه الســام( 

بســیار زیبــا و شــیرین کــه نقلــش 
هــم از منابــع و مصــادر شــیعه 
اهــل  مصــادر  از  هــم  اســت، 
فریقیــن  یعنــی  اســت،  ســنت 
ــر بــن  ــد از جنــاب جاب نقــل کردن
ــن  ــر در بی ــاری. جاب ــداهلل انص عب
)صلی اهلل علیه وآله وســلم(  پیامبــر  اصحــاب 
طــراز  شــخصیت های  جــزو 
ــه او  ــال هــم ب اســت، خــدای متع
ــره  ــن در زم ــی داد، ای ــر طوالن عم

اصحــاب پیغمبــر بود تــا آن جریان 
ــت  ــن روای ــه ای ــن. از جمل اربعی
هســت کــه پیامبــر عظیم الشــأن 
ــر  ــاب جاب ــه جن ــلم( ب )صلی اهلل علیه وآله وس

مأموریــت دادنــد فرمودنــد تــو 
ایــن قــدر زنــده خواهــی بــود تــا 
فرزنــدم محمــد بــن علــی را دیدار 
ــدی  ــه دی ــی ک ــرد. وقت ــی ک خواه
برســان.  او  بــه  را  مــن  ســام 
ــی  ــی خاص ــت خیل ــب مأموری خ
ــد  ــد بمان ــر می خواه ــت. جاب اس
ــام  ــام(، ای ــن )علیه الس ــام امیرالمؤمنی ای
ــین  ــام حس ــام ام ــن، ای ــام حس ام
و  کنــد  درک  را  )ســام اهلل علیهم اجمعین( 

دوره ای از زندگــی امــام ســجاد 
را  باقــر  امــام  و  )علیه الصلوة والســام( 

ببینــد. ایــن خیلــی توفیــق بزرگــی 
ــت از  ــن مأموری ــد ای ــته. و بع داش
ــام  ــه س ــرم ک ــر اک ــب پیغمب جان
تعبیــر  برســان.  او  بــه  را  مــن 
زیبایــی هــم آن جــا هســت کــه او 
هم نــام مــن اســت. نــام امــام باقــر 
اســت. هم نــام  )علیه الســام( محمــد 

مــن اســت و »يبقــر العلــم بقــراً« 
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ایــن تعبیــری اســت که آن جاســت 
کــه او کارویــژه اش عبــارت اســت 
از ایــن کــه دانشــگاه را، دانــش را، 
در بعضــی از تعابیــر علــوم هســت، 
ــت،  ــم هس ــر عل ــی از تعابی بعض
ایــن را خواهــد شــکافت، ایــن 
ــرارش  ــی اس ــم« یعن ــر العل »يبق
را  اعمــاق  می کنــد،  هویــدا  را 
اســتخراج می کنــد، اصولــش را 
بــه دســت مــی آورد، فروعــش 
توســعه   و  می کنــد  اســتنباط  را 
ــم  ــر العل ــدواژه »يبق می دهــد. کلی
باقــر  امــام  بــه  راجــع  بقــراً« 
)علیه الســام( بــه ایــن معنــا اســت. 

احیای اسالم توسط امام باقر 
)علیه السالم(

)علیه الصلوة والســام(  باقــر  حضــرت 
ائمــه  زندگــی  دوران  در 
جایــگاه  یــک  )ســام اهلل علیهم اجمعین( 

بســیار رفیــع و باشــکوهی در بیــن 
امامــان  مــا دارد. نقــش خــاص آن 
حضــرت ایــن بــود کــه بعــد از این 
ــاق  ــزرگ اتف ــات ب ــه آن انحراف ک

ــام( در  ــر )علیه الصلوة والس ــام باق ــاد ام افت
امتــداد کار پــدر بزرگوارشــان بایــد 
ــت مجــددی می داشــتند،  ــک بعث ی
ــا  ــه آن ج ــام کارش ب ــی اس یعن
ــام(  ــجاد )علیه الس ــام س ــه ام ــید ک رس
در یــک روایتــی دارد در کل عالــم 
اســام بیســت نفــر نبودنــد کــه مــا 
را دوســت داشــته باشــند. و آن 
»ارتدالنــاس بعدالحســين« روایت 
ــه ســه  ــا دارد ک دارد. بعضــی جاه
نفــر، پنــج نفــر، عددهــا عددهایــی 
اســت کــه بــه انــدازه انگشــت های 
ــام  ــان ام ــت. در آن بی ــت اس دس
ســجاد )علیه الســام( هســت کــه در 
تمــام عالِم اســام بیســت نفــر نبود 
کــه مــا را دوســت داشــته باشــند. 

حضــرت  خــود  کــه  کاری 
)علیه الصلوة والســام(  سیدالســاجدین 
ــن  ــود از ای ــارت ب ــام داد عب انج
را  اســام  دوبــاره  گویــا  کــه 
عرضــه کنــد، ایــن کار امــام ســجاد 
اســت. تعبیــری کــه رهبــر حکیــم 
ــد یــک  ــد فرمودن ــان دارن و عزیزم
انقــاب دومــی را امــام ســجاد 
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راه انداخــت. یعنــی آن انقــاب 
ــا پیغمبــر بــود، انقــاب دوم  اول ب
)علیه الصلوة والســام(  ســجاد  امــام  بــا 
ــازه  ــت ت ــن حرک ــات ای ــه مقدم ک
حضــرت  و  کــرد  تأســیس  را 
باقــر )علیه الصلوة والســام( در ایــن جــا 
نقش شــان نقــش بســیار باعظمتــی 
ــم  ــام( ه ــر )علیه الس ــام باق ــت. ام اس
بایــد اســام را دوبــاره در ذهنیــت 
ــد  ــاب را بای ــام ن ــه، آن اس جامع
کار  ایــن  و  می کردنــد  عرضــه 
صحیفــه  امتــداد  در  را  بــزرگ 
ــدر  ــی کار پ ــه ســجادیه، یعن مبارک
عجیبــش  پیچیدگی هــای  آن  بــا 
مــال امــام ســجاد بــود و امتــدادش 
ــط  ــر بس ــام باق ــه ام ــود ک کاری ب
پیــدا شــد. دوره  او  بــرای  یــد 
ضعــف حاکمیــت طاغــوت اســت، 
مروانی هــا گرفتــار ضعــف داخلــی 
بودنــد، و یــک مقــدار هم مشــغول 
ــن  هوســرانی و خوشــگذرانی و ای
ــه  ــی کاری ب ــد، خیل ــا بودن چیزه
لــذا  نداشــتند.  )علیهم الســام(  ائمــه 
ــی  ــک فرصت ــد، ی ــدا ش ــت پی وق

بــود و ایــن فرصــت را امــام باقــر 
لحظه هایــش  لحظــه  از  )علیه الســام( 

ــی  ــن کار خیل ــد. ای ــتفاده کردن اس
نــه  مــدت  ایــن  در  را  بــزرگ 
ــی حضــرت انجــام  ــدان طوالن چن
بــزرگ  انقــاب  آن  و  دادنــد 
علمــی و معرفتــی را در محیــط 
اندازه گذاری هــا  در  اســامی 
در  بایــد  کــه  مرزبندی هایــی  و 
محیــط اســام نــاب انجــام بشــود، 
در فقــه، در تفســیر، در اخــاق، 
ــده  ــه آم ــی ک ــه های منحط اندیش
کــه  غلطــی  قرائت هــای  بــود، 
ــا  ــا همــه این ه ــود ب ــه شــده ب ارائ
ــدان  ــه می ــت ب ــام( رف ــام )علیه الس ام
ــراف  ــدود و اط ــن ح ــارزه و ای مب
کــرد. تحریــر  را  نــاب  اســام 

از نظــر هویــت فکــری، شــیعه 
خــودش را مدیــون حضــرت باقــر 
)علیه الســام( و البتــه در امتــداد هــم 

)علیه الســام( می دانــد،  امــام صــادق 
یعنــی ایــن پــدر و پســر کــه 
ــن، گاهــی  ــم باقری گاهــی می گویی
ــر دو  ــه ه ــن، ب ــم صادقی می گویی
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ــن  ــود، ای ــه می ش ــر گفت ــن تعبی ای
کار بــزرگ را انجــام دادنــد. کل 
تشــیع مدیــون ایــن دو امــام بزرگ 
مخصوصــًا امــام باقــر )علیه الصلوة والســام( 
بــاز  حقایــق  ایــن  کــه  اســت 
شــد،  تبییــن  شــد،  تعریــف 
ــش،  ــد، اصول ــر ش ــادش تحری ابع
در  اســت  قواعــدش، و جالــب 
ــام(  ــام )علیه الصلوة والس ــدت ام ــان م هم
انداختنــد،  کار علمی شــان را راه 
کار تبیینی شــان را راه انداختنــد، 
شاگردپروری شــان را آغــاز کردنــد.

دوران شکوفایی مکتب امام 
باقر )علیه السالم(

شــاگردان بســیار برجســته ای را 
ــت  ــام( تربی ــر )علیه الس ــام باق ــم ام ه
طوســی  شــیخ  مرحــوم  کــرد. 
ــر  چهارصــد و بیســت و شــش نف
را اســم می بــرد کــه در آن هــا یــک 
ــتند،  ــم هس ــم ه ــر خان ــد نف چن
ــداد کمــی هســتند. فکــر  ــه تع البت
ــم  ــر خان ــه نف ــک دو س ــم ی می کن
ــت  ــان هس ــا اسم ش ــم در آن ج ه

ــر  ــام باق ــب ام ــا در مکت ــه این ه ک
)علیه الســام( تربیــت شــدند. بعضــی از 

ــینه  ــث در س ــزاران حدی ــا ه این ه
داشــتند. مثــل ایــن جنــاب محمــد 
بــن مســلم، مثــل زراره، این هــا 
باقــر  امــام  شــاگردهای  همــه 
ــن  ــدر ای ــن ق ــتند. ای ــام( هس )علیه الس

ــن  ــرت از ای ــان را حض سینه هایش
حقایــق قدســی و از ایــن معــارف 
ــه بعضــی از  ــرده ک ــز ک ــاب لبری ن
این هــا کــم می آوردنــد. یعنــی 
منفجــر  می خواســت  سینه شــان 
ــک  ــًا ی ــود مث ــک ب ــود. نزدی بش
جاهایــی اســرار را برمــا کننــد کــه 
ــی شــده  ــا راهنمای ــه آن ه ــر ب دیگ
ــود،  ــز می ش ــر لبری ــه دیگ ــود ک ب
ــد  ــود بروی ــم می ش ــان ک تحمل ت
ــک چاهــی،  ــد در ی ــًا ســر کنی مث
ــد کــه رهــا بشــوید.  ــی بگویی جای
بحمــداهلل یــک بخــش بســیار قابــل 
ــه مــا رســیده  توجهــی  از این هــا ب
ــوم الهــی در  ــی عل کــه دیگــر مبان
روزگار مــا از همین هــا اســت کــه 
بــه دســت می آیــد و اســتخراج 
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می شــود. و نکتــه جالــب ایــن 
اســت کــه امــام باقــر )علیه الصلوة والســام( 
ــکل یابی  ــازماندهی و تش ــی س مبان
و تهــذب شــیعه را بــه وســیله 
همیــن شــاگردها گذاشــت کــه 
ــد  ــد دیدن ــگاه کردن ــت ن ــک وق ی
در زمــان خــود امــام باقــر )علیه الســام( 
ــی  ــه جای ــداد کار تشــکیاتی ب امت
کشــید کــه هــم در حجــاز، هــم در 
ــر  ــان دیگ ــم در خراس ــراق، ه ع
ــکل  ــام( دارای تش ــت )علیهم الس اهل بی
و ســازماندهی مناســب اولیــه  شــده 
بودنــد کــه بعــد می شــود ایــن 
ــن کار را  ــه ای ــش داد ک را تفصیل
ــه  ــام( ب ــا )علیه الصلوة والس ــرت رض حض
قلــه رســاند. دیگــر در زمــان امــام 
بــود  )ســام اهلل علیه( کار شــده  رضــا 
ــترده. ــیار و گس ــتان، کار بس کارس

از منابع عالی و علوم الهی جدا 
نباشید

ــچ گاه از  ــد هی ــان باش ــا یادش رفق
ــوم الهــی جــدا نباشــید،  ــع عل مناب
پیــام ویــژه حضــرت باقــر )علیه الســام( 
ایــن اســت؛ دائــم یــا بایــد در حال 
ــم  ــا تعلی ــید ی ــن باش ــم گرفت تعلی
نباشــید.  هــرز  فرمودنــد  دادن. 
ایــن  از  کــه  نباشــد  این طــور 
ــه  ــی فاصل ــوم اله ــی عل ــع عال مناب
اُنــس  همیشــه  باشــید.  داشــته 
داشــته باشــید. هیــچ روزی بــر 
شــما نگــذرد مگــر ایــن کــه یــک 
ــق قدســی،  ــن حقای ــی از ای دریافت
داشــته  الهــی  معــارف  ایــن  از 
باشــید. حــاال ســایر علــوم کــه بــه 
می گوییــم  امــروزی اش  معنــای 
این هــا فضــل هســتند و آن هــا 
ــر  ــتند. در محض ــوب هس ــم خ ه
ایــن  هــم  اولیــاء خــدا  خــود 
چیزهــا تدریــس می شــده، آن هــم 
الزم اســت، مناســب اســت، بــه آن 
کارهــا هــم اشــتغال داشــته باشــند. 
اولیــاء خــدا دوســت می دارنــد 
ــان،  ــان، دوستان ش ــه اصحاب ش ک
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ــوب  ــا منص ــه آن ه ــه ب ــانی ک کس
ــل  ــند، اه ــر باش ــل فک ــتند اه هس
معرفــت باشــند، اهــل مطالعــه 
ــند و  ــی باش ــل عمق یاب ــند، اه باش
در ایــن زمینه هــا طایــه  دار باشــند، 
ــی و  ــر کس ــند. اگ ــم دار باش پرچ
ــر  ــام باق ــه ام جامعــه ای منتســب ب
آفــاق  در  بایــد  اســت  )علیه الســام( 

علمــی حــرف بــرای گفتــن داشــته 
باشــد، چــه در معرفــت الهــی، چــه 
در معــارف پایــه همــه  بایــد اهلش 
باشــند، در ســایر علــوم هــم بایــد 
باالخــره اهــل فــن باشــند، حــرف 
باشــند.  داشــته  گفتــن  بــرای 

قدرشناسِی عظمِت نهضِت 
بزرِگ انقالب اسالمی

ــا  ــی کاره ــامی خیل ــاب اس انق
کــرده، خــدا می دانــد اصــًا انســان 
نمی دانــد چــه بگویــد، خــدای 
متعــال خــودش شــاهد اســت، 
ــدر  ــن ق ــت ای ــن نهض ــت ای عظم
بــزرگ اســت، ایــن قــدر باشــکوه 
اســت، ایــن قــدر باعظمــت اســت، 

ــن  ــت، ای ــاد اس ــدر ذو ابع ــن ق ای
ــان  ــت، انس ــار اس ــدر دارای آث ق
ــه  ــود چ ــش الل می ش ــی زبان گاه
بگویــد. یــک وقتــی بــه رفقــا گفتم 
ــا  ــی از بی تدبیری ه ــر بعض ــر اث ب
مــا  کار  غفلت هــا  از  بعضــی  و 
مثــًا  کــه  بــه جایــی  کشــیده 
راجــع بــه انقــاب اســامی و ایــن 
حرکتــی کــه حقیقتــًا نمی شــود 
کــرد،  توصیفــش  عظمتــش  از 
بــا بــاال رفتــن ارز و قیمت هــا؛ 
ــن  ــاال، ای ــت ب ــدر رف ــن ق ارز ای
قــدر آمــد پاییــن، دالر چــی شــد، 
ــش  ــرغ قیمت ــد، م ــی ش ــکه چ س
چقــدر شــد، گوشــت قیمتــش 
قضــاوت  دارنــد  شــد،  چقــدر 
می کننــد. انســان قلبــش آتــش 
می گیــرد. و از ســوء رفتارهایــی 
ــای  ــری از نهاده ــک س ــه در ی ک
چیزهــا  ایــن  و  اداری  مختلــف 
اتفــاق می افتــد و کم کاری هــا و 
کار راه نینداختن هــا و نارضایتــی  
ــن  ــی ای ــا. یعن ــی ها و این ه تراش
چیزهــا می شــود موجــب ایــن 
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ــت،  ــراب اس ــاع خ ــه اوض ــه بل ک
ایــن  بــا  مــردم  اســت.  فــان 
ــد، دائــم می بیننــد  چیزهــا کار دارن
می کنــد،  پــرواز  دارد  قیمت هــا 
ایــن هرچــه کــه موجــودی اش 
ــه  ــی ک ــًا آن های ــت مخصوص هس
ــی  ــای ثابت ــان درآمده درآمدهایش
ــا  ــن چیزه ــدی و ای ــت، کارمن اس
کــه  می بیننــد  مــدام  اســت، 
ــه  ــان اضاف ــه درآمدش ــک ذره ب ی
پلــه  ده  قیمت هــا  می شــود، 
ــاال، آن  ــی رود ب ــد م ــرواز می کن پ
ــه  ــزد ب ــان می ری ــت اعصاب ش وق
نمی چرخــد،  زندگی شــان  هــم،  
ــًا  ــوب کأّن مث ــاس خ ــن احس ای
ــد  ــا بای ــه م ــن جامع ــاه بهم در م
از آن ســرور و شــادی بــه آســمان 
ــن  ــد، ای ــدا می دان ــرود خ ــم ب هفت
ــام  ــه انج ــی ک ــاد حرکت ــدر ابع ق
ــم.  ــت. بگذری ــترده اس ــده گس ش

هدف گذاری برای فتح قله 
دانش جهانی

چــون االن بــاب علــم را صحبــت 
ــه  ــن زمین ــًا در ای ــم و حقیقت کردی
ــرای  ــد ب ــی ش ــی بزرگ کار آبروی
ــی  ــر حرف ــا دیگ ــا قرن ه ــیعه. م ش
بــرای گفتــن نداشــتیم. یــک وضــع 
ــا،  ــتیم در دنی ــبی نداش ــًا مناس واقع
حرفــی نداشــتیم بــرای گفتــن. 
آن  بــود،  پاییــن  ســرها  همــه 
جریانــی کــه در قصــه ستم شــاهی 
ــزرگ  ــتم های ب ــاد از س ــاق افت اتف
دو  ایــن  مخصوصــًا  سلســله ها 
و  پــدر  ایــن  اخیــرش،  نمونــه 
)علیهم آالف اللعنه والعــذاب(،  پهلــوی  پســر 
ــت،  ــم اس ــد ک ــه بگویی ــه هرچ ک
در  و  پســتی  در  و  خباثــت  در 
کــه  جبران ناپذیــری  ظلم هــای 
این هــا بــه ایــران کردنــد. تــا 
چــه برســد بــه اســام، بــه شــیعه. 
ــه  ــت ک ــه اس ــن نکت ــورم ای منظ
تأخیــر  را  مــا  این هــا  چقــدر 
ــک  ــاب اســامی ی ــد. انق انداختن
ــی شــگفت انگیزی  ــات جبران عملی
را در ایــن زمینــه شــروع کــرد 
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ــال ها  ــن س ــش در همی ــه حاصل ک
ــال  ــی س ــال ها خیل ــوز س ــه هن ک
زیــادی هــم نشــده، در همیــن 
ســال ها حاصلــش ایــن اســت 
کــه الحمــدهلل یــک اهتــزاز علمــی 
بــزرگ  واقعــًا  افتــاده،  اتفــاق 
ــک قســمتش،  ــن ی اســت. در همی
کاری بــه هیــچ چیــز دیگــری 
نــدارم. فقــط در عرصــه علمــی بــه 
ــی  ــی کار بزرگ ــام خیل ــای ع معن
انجــام شــده، و ایــن ابرهــای فتنــه 
و ایــن غبارهــای شــبهه و ایــن 
گرفتاری هــای زیســت عمومــی 
ایــن  از  می شــود  مانــع  گاهــی 
ــد  ــر دی ــا اگ ــد ی ــه ببین ــه جامع ک
حــال کنــد بــا آن، بگویــد عجــب. 
االن  زمینه هــا  از  بعضــی  در 
جمهــوری اســامی و ایــران عزیــز 
ــی  ــش جهان ــای دان ــا در مرزه م
برکــت  این هــا  مــی  رود.  راه 
ــی  ــت. یعن ــر اس ــام باق ــب ام مکت
ــام  براســاس نقشــه و مهندســی ام
باقــر و امــام صــادق، امــام راحــل 
حاضــر  امــام  و  عظیم الشــأن 

ــاب  ــتان انق ــان و دوس عالی قدرم
ــاق  ــن اتف ــه ای ــد ک ــت کردن حرک
ــه  ــت ک ــت از آن جاس ــاد، دالل افت
ــده را  ــد آین ــا می خواهن ــی آق وقت
ــد، در آن  ــیم کنن ــما ترس ــرای ش ب
ــه  ــذاری ک ــی کان هدف گ مهندس
ــل  ــرف چه ــد ظ ــد می گوین می کنن
ــد  ــما بای ــده ش ــاه ســال آین پنج
ــید.  ــی باش ــش جهان ــه دان ــر قل ب
ــت. ــور اس ــا این ط هدف گذاری ه

بحمــداهلل در علــوم الهــی هــم 
ــط  ــد. در بس ــی ش ــای بزرگ کاره
معــارف الهــی کار شــده، ایــن 
ســال  چهــل  ایــن  کــه  کاری 
انجــام شــده در زمینــه تفســیر، در 
زمینــه حدیــث، در زمینــه فقــه، در 
زمینــه حکمــت، در بخش هــای 
مختلــف، کارهــای بزرگــی شــده. 
آن هــا هــم تماشــایی اســت و 
ــه  ــان ب ــق ج ــان از عم ــًا انس واقع
ــین  ــه تحس ــد و ب ــگفتی می آی ش
می آیــد. خاصــه شــاکر باشــیم 
روز  متعــال  خــدای  درگاه  بــه 
ــن  ــم ای ــود گفت ــم ب ــن ه اول بهم
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ــد  ــم. بای جملــه را هــم عــرض کن
برویــم. مــا  همــه  را  راه  ایــن 

باشــد  یادشــان  هــم  دوســتان 
همیشــه دســتور کارتــان رشــد 
علمــی باشــد. هــر کســی بــه ســهم 
خــودش اهــل مطالعــه باشــد، هــر 
کســی بــه ســهم خــودش اهــل کار 
ــن را  ــد. ای ــی باش ــی و معرفت علم
ــر )علیه الســام( از شــما توقــع  امــام باق
یــک  هــم  را  توقع شــان  دارد. 
وقت هایــی بــا بیانــات تنــدی هــم 
گفتنــد. وگرنــه از امــام صــادق 
حضــرت  شــنیدید،  )علیه الســام( 

فرمودنــد ای کاش مــن شــاق 
ــه  ــیعه ک ــاالی ســر ش ــم ب می گرفت
دنبــال کار علــم باشــند. یــا در 
بعضــی از روایــات شمشــیر و ایــن 
چیزهــا آمــده. یعنــی مثــل ایــن کــه 
ــا این هــا این طــوری رفــت  ــد ب بای
ــند.  ــن راه باش ــل ای ــه اه ــو ک جل
ــک  ــه ی ــت درج ــًا معرف مخصوص
کــه منبــع اصلــی اش قــرآن کریــم 
ــال،   ــدای متع ــناخت خ ــت. ش اس
ایــن  شــناخت  الهــی،  اســماء 

ــاء  ــناخت اولی ــی، ش ــق قدس حقای
ــادر  ــه مص ــت ک ــا اس ــدا، این ه خ
اصلــی علــم و معرفــت اســت.

عبوِر اَبْرگونه ی فرصت های 
زندگی

ــه  توفیقــی شــد مــن در ایــن خطب
بیســت  یــک  نمازجمعــه  اول 
ــب  ــاه رج ــه م ــع ب ــه ای راج دقیق
همان هایــی  کــردم.  صحبــت 
اســت کــه گفتیــم، ان شــاءاهلل خــدا 
بــه گوینــده و شــنونده توفیــق 
عمــل کرامــت کنــد. این هــا را 
بایــد عمــل کنیــم کــه ایــن فرصت 
مــی رود.  دســت  از  زود  خیلــی 
ــده  ــش آم ــان خوش ــی از آقای یک
بــود مــن آن روایــت »انْتَهِــُزوا 
امیرالمؤمنیــن  الَْخيْــرِ«  ُفــَرَص 
ــن  ــد از ای ــدم. بع ــام( را خوان )علیه الس

گفتــم  زدم  را  حرف هایــم  کــه 
حضــرت در نهج الباغــه فرمودنــد 
ــَحاِب  ــرَّ السَّ ــرُّ َم ــُة تَُم »الُْفْرَص
ــم  ــرِ« گفت ــَرَص الَْخيْ ــُزوا ُف َفانْتَهِ
بــه خودتــان بیاییــد ایــن ابــر 
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زندگی تــان  آســمان  از  فرصــت 
ــی رود،  ــم م ــروصدا ه ــه. بی س رفت
یعنــی آدم گاهــی متوجه نمی شــود،  
گاهــی یــک چیــزی وقتــی می آیــد 
یــا مــی رود ســروصدایی دارد، ولی 
ابــر هیــچ صدایی نــدارد؛ کــی آمد، 
کــی رفــت، عمــر این طــور اســت، 
فرصت هــای خــوب این طــوری 
بی ســروصدا از محیــط زندگــی 
ــه  ــیم ک ــی رود، مواظــب باش ــا م م
ــهم مان را ان  ــرود. س ــب ن بی نصی
ــاه  ــًا م ــم. مخصوص ــاءاهلل برداری ش
رجــب مــاه دعــا اســت، مــاه ذکــر 
ــرای آن  ــد ب ــتغفار اســت. بای و اس
وقــت گذاشــت. همیــن دعاهایــی 
را کــه وارد شــده این هــا را انســان 
ــیره  ــی در س ــذارد. حت ــت بگ وق
بعضــی از بــزرگان مــا آن هایــی که 
مثــًا غــرق کارهــای علمــی بودنــد 
و روزی چنــد درس و بحــث و 
این هــا داشــتند، از آن هــا نقــل 
ــدار  ــک مق ــا ی ــه این ه ــد ک کردن
ــد  ــار کارشــان را ســبک می کردن ب
ــعبان،  ــاه ش ــب، در م ــاه رج در م

حتــی در مــاه مبــارک رمضــان. 
می کنــد،  فــرق  رجــب  مــاه 
ــز دیگــری اســت،  اصــًا یــک چی
اســت. دیگــری  عالــم  یــک 

تمنای زیست موحدانه

مــا از جملــه ای کــه جلســه پیــش 
مبارک تــان  خاطــر  خواندیــم 
اســتفاده  کــه  چیــزی  هســت. 
ایــن  از  بــود  عبــارت  کردیــم 
ــدس  ــاحت ق ــا از س ــد م ــه بای ک
ــه  ــای زیســت موحدان ــی تمن ربوب
ــه  ــن قطع ــیم. از ای ــته باش را داش
کــه »اللَُّهــمَّ اْجَعْلنـِـي أَُصــوُل بَِك 
ــُروَرةِ، َو أَْســَألَُك عِنْــَد  عِنْــَد الضَّ
ُع إِلَيْــَك عِنْــَد  الَْحاَجــةِ، َو أَتََضــرَّ
ــت  ــه موقعی ــم س ــَكنَةِ« گفتی الَْمْس
پیــش  ماهــا  همــه  زندگــی  در 
ــا انســان  ــد، در آن موقعیت ه می آی
می شــود.  آزمایــش  توحیــدش 
و اصــل و فــرع و آمــدن مــا، 
رفتــن مــا، ایــن عالــم، برپایــی آن، 
تنظیماتــش، خلقتــش، همــه و همه 
ــاء،  ــاء، صلح ــدن انبی ــه، آم و هم
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)علیه الســام(،  باقــر  امــام  اولیــاء، 
ــه  ــن ک ــرای ای ــد ب ــان آمدن همه ش
ــریت در  ــطح بش ــر و س کاس بش
ــه  ــد و ب ــدا کن ــاع پی ــد ارتف توحی
ــًا  ــند. اص ــه برس ــت موحدان زیس
ــن اســت. خــب  ــرای ای ــش ب اصل
ــا باشــد،  ــد دســتور کار م ــن بای ای
یعنــی از خــدای متعــال انســان 
بخواهــد »اجعلنــى«. ســه موقعیت 
ــان در آن در  ــه انس ــم هســت ک ه
ــه  ــد و زیســت موحدان ــاره توحی ب
توحیــدی اش  اندیشــه های  و 
در  ایــن  می شــود.  امتحــان 
بیــان امــام ســجاد )علیه الصلوةوالســام( 
ــم  ــت ه ــه موقعی ــر س ــت. ه هس
زندگــی  ســخت  مواقــف  در 
اســت. یعنــی جاهایــی اســت کــه 
زندگــی می خــورد بــه چالــش، 
ــی انســان  ــه زندگ ــی اســت ک وقت
می شــود.  چالــش  دســتخوش 
حضــرت گفتنــد مــن در هــر ســه 
ــه  ــم ک ــو می خواه ــت از ت موقعی
فقــط ســروکارم بــا خــودت باشــد، 
ــروم.  ــن ســراغ کــس دیگــری ن م

ــرَِك  ــتَِعانَةِ بَِغيْ ــي بِاالْس »َو اَل تَْفتِنِّ
إَِذا اْضُطــرِْرُت، َو اَل بِالُْخُضــوِع 
ــْرُت، َو  ــرَِك إَِذا اْفتََق ــَؤاِل َغيْ لُِس
ــَك  ــْن ُدونَ ــى َم َ ِع إِل ــرُّ اَل بِالتََّض
ــُت« مــن ســروکارم فقــط  إَِذا َرهِبْ
ــه  ــط ب ــم فق ــد. حاجت ــو باش ــا ت ب
درگاه تــو، ســؤالم فقــط تقدیــم بــه 
ــو بشــود، فقــط از تــو بخواهــم،  ت
تقدیــم  فقــط  هــم  اضطــرارم 
بشــود بــه محضــر تــو؛ و الســام. 

ــود  ــه  ای ب ــک جمل ــش هــم ی پایان
« اگــر غیر از این بشــود  »َفَأْســتَِحقَّ
ــَك َو  ــَك ِخْذاَلنَ ِ ــتَِحقَّ بَِذل »َفَأْس
ــَك َو إِْعَراَضــَك« مــن دیگــر  َمنَْع
از چشــم تــو افتــادم و دیگــر کارم 
ــا بشــوم  ــی مبت ــام اســت، یعن تم
ــن و  ــش ای ــتم پی ــرک، دس ــه ش ب
ــن و آن،  ــی ام از ای آن، کمک خواه
امن خواهــی از ایــن و آن، و عمــًا 
ــه  ــم و دیگــر ب ــن از دســت رفت م
ــر  ــم دیگ ــو ه ــورم، ت درد نمی خ
روبرگردانــی و بــا مــن حــرف 
نزنــی، مــن را تحویــل نگیــری 
ــت.  ــده اس ــه ام خوان ــر فاتح دیگ
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ایــن در بخــش قبلــی بــود. بــا ایــن 
التجــاء بــه ســاحت قــدس ربوبــی 
ــه  ــن آن جمل ــد، م ــام ش ــم تم ه
پایانــی را بــرای شــما نخوانــدم. »يَا 
ــَن«، اینجــا جــای  اِحِمي ــَم الرَّ أَْرَح
آن اســت، یعنــی انســان ایــن حــال 
ــه  ــا چ ــد ب ــد بای ــدا بکن ــه پی را ک
ــد؟  ــال را بخوان ــدای متع ــی خ نام
ــته  ــن خواس ــه ای ــن مجموع و ای
ــا ایــن  خــودش را تقدیــم کنــد؟ ب
تعبیــر بســیار شــیرین و آرام بخــش 
پیش برنــده  و  کننــده  دلگــرم  و 
الراحميــن«.  ارحــم  »يــا 

شناخت و باور وجود شیطان

امــا آنچــه کــه امشــب محــل 
ــب  ــی مطل ــت خیل ــا اس ــث م بح
ــن  ــب ای ــت، آن مطل ــی اس اساس
اســت؛ دارنــد موقعیــت مــن و 
شــما را حضــرت در مســیر زندگی  
ــا  ــد م ــد می گوین ــف می کنن توصی
گرفتــار یــک دشــمن حاضــِر ناظــِر 
ــوراک،  ــواب، بی خ ــاده ی بی خ آم
ــام  ــه ن ــورده ب ــم خ ــم، قس مصم

شــیطان هســتیم. ایــن ســروکارش 
بــا مــا اســت، هیــچ رحــم و عاطفه 
هــم اصــًا نــدارد، بــه تمــام معنــا 
ــارک  ــد تب ــت. خداون ــمن اس دش
ــما  ــط ش ــد فق ــی می فرمای و تعال
ایــن را باورتــان بشــود، چــون 
ــاور  ــم، ب ــاور نکردی ــوز ب ــا هن م
ــت، »إِنَّ  ــمن تان اس ــه دش ــد ک کنی
ــُذوُه  ــُدوٌّ َفاتَِّخ ــْم َع ــيْطاَن لَُك الشَّ
ــه  ــوز ک ــا هن ا...«1. بعضی ه ــُدوًّ َع
باورشــان  اصــًا  اســت  هنــوز 
نشــده کــه ایــن شــیطان اکبــر 
ــن  ــدر ای ــه ق ــت. چ ــکا اس آمری
حماقــت و ســفاهت اســت، یعنــی 
آخــرش اســت کــه یــک دشــمنی 
ایــن قــدر آشــکار و واضــح را 
دشــمن ندانــد. خــب معلوم اســت 
ــد.  ــرش می آی ــه س ــی ب ــه بای چ

از  )علیه الصلوةوالســام(  ســجاد  امــام 
ــه  ــه در صحیف ــی ک ــه کارهای جمل
مبارکــه ســجادیه انجــام دادنــد 
ارائــه یــک دوره شیطان شناســی 
کمتــر  کــه  اســت  پیشــرفته 

1  آیه 69 سوره فاطر
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یــک  می شــود.  دیــده  جایــی 
پیشــرفته را  دوره شیطان شناســی 
ــه  ــان ارائ ــه دوستان ش ــرت ب حض
ایــن را بشناســید،  کردنــد کــه 
طراحی هایــش  را،  فنونــش 
ســبک  را،  ورودش  ســبک  را، 
را  این هــا  خروجــش، 
در  عجیــب  خیلــی  حضــرت 
صحیفــه مبارکــه ارائــه کردنــد.

ــی و  ــمنان جن ــرای دش ــیطان ب ش
ــام  ــوان ع ــک عن ــان ی ــی انس انس
آن  در  منحصــر  یعنــی  اســت. 
ــون  ــت. چ ــی اش نیس ــش جن بخ
نوعــًا وقتــی مــا اســم شــیطان 
بــه  حواس مــان  می بریــم  را 
آن بخــش جنــی  مســئله اســت 
ــی  ــت کم ــز دس ــم چی ــه آن ه ک
ــی  ــک فصل نیســت. آن خــودش ی
ــرآن  ــق ق ــیطان در منط ــت. ش اس
ــی و  ــا اســت. جن ــم هــر دو ت کری
ــاس«.  ــة و الن ــن الجن ــی، »م انس
خــود ایــن قابــل ماحظــه اســت. 

عملیات ویژه شیطان برای 
سالکان سبیل توحید

ــراط  ــا در ص ــه م ــن ک ــه ی ای قص
پــا  جــدِی  دشــمِن  توحیــدی، 
ــه رکاِب قســم خــورده ی حاضــِر  ب
ایــن  فهمیــدن  داریــم،  ناظــر 
مطلــب بســیار اساســی اســت. 
ــه  ــت ک ــن اس ــال ای ــمن دنب دش
ــارج  ــد خ ــراط توحی ــن را از ص م
کنــد، کل عملیاتــش هــم ایــن 
ــه  ــد ب ــا کن ــا را مبت ــه م ــت ک اس
تــا  نظــری  شــرک  از  شــرک، 
شــرک عملــی، در هــر بخشــی 
ــد.  ــا می کن ــا را مبت ــد م ــه بتوان ک

امــام )علیه الصلوةوالســام( ایــن جــا دارنــد 
را مطــرح  یــک چیــز عجیبــی 
کــه  را  محــوری  دو  می کننــد. 
ــا  ــژه روی م ــات وی ــیطان عملی ش
دارد، کــه ان شــاءاهلل مــا بــه إذن اهلل 
ــبیل  ــالکان س ــی س ــارک و تعال تب
ــه  ــه راجــع ب ــد باشــیم و البت توحی
عمــوم انســان ها، منتهــا مخصوصــًا 
راجــع بــه موحدیــن و کســانی کــه 
ــتقیم،  ــراط مس ــد در ص می خواهن



16

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

صــراط توحیــد طــی مســیر کننــد، 
ــیطان  ــند، ش ــن راه باش ــالک ای س
ــژه دارد. حضــرت  ــات وی دو عملی
یــک تقســیم دوگانــه می کننــد. 
ــت  ــی اس ــش آن القائات ــک بخ ی
ــه باطــن مــا اســت،  کــه مربــوط ب
ــا  ــا ت ــی م ــه عقل ــر و منطق از فک
منطقــه قلبــی مــا، بــه ایــن منطقــه 
و  شــده  حســاب  شــلیک های 
هدفمنــد می کننــد. ایــن منطقــه 
اول اســت. ســه تــا از ایــن تیرهای 
مســمومِ شــیطان را حضــرت ایــن 
را  آن  می کننــد،  معرفــی  جــا 
کــه می زنــد حضــرت از کلمــه 
ــا  ــد. »َم »روع« هــم اســتفاده کردن
ــي«  ــي ُروعِ ِ ــيَْطاُن ف ــي الشَّ يُْلقِ
یعنــی  النفــس،  یعنــی  الــروع 
ــامل آن  ــن. ش ــی باط ــب، یعن القل
ــه  ــود ک ــا می ش ــی م ــه باطن منطق
ــی  ــاال وقت ــم ح ــن ه ــر م ــه نظ ب
می کنــد  معرفــی  را  تیرهایــش 
اســت،  مــا  منطقــه فکــر  هــم 
ــن در  ــا، ای ــب م ــه قل ــم منطق ه
ــی آن  ــرس شــیطان هســت، یعن تی

جاهــا را هدف گــذاری می کنــد.

 عملیات شیطان در ارتباط با 
باطن

يُْلقِــي  َمــا  اْجَعــل   »اللَُّهــمَّ 
مِــَن  ُروعِــي  فِــي  ــيَْطاُن  الشَّ
التََّمنِّــي َو التََّظنِّــي َو الَْحَســِد« این 
در ارتبــاط بــا باطــن ما اســت. یکی 
آرزوهــا اســت، یکــی گمان هــا 
ــن  اســت، یکــی حســد اســت. ای
ــا  ــتر از این ه ــت. بیش ــا اس ــه ت س
ــی  ــک جامعیت ــه ی ــن س ــت، ای اس
دارنــد و خیلــی چیزهــای دیگــر را 
هــم دربــر می گیرنــد، ایــن ســه را 
حضــرت انتخــاب کــرده، از آن تیر 
مخصو ص هــای شــیطان اســت، 
مخصــوص اش  شــلیک های 
هــم  القــاء  کلمــه  از  اســت. 
ــاء  ــد، الق ــتفاده کردن ــرت اس حض
ــت.  ــاب اس ــای پرت ــه معن ــًا ب دقیق
ــيَْطاُن« همین طــور  »َمــا يُْلقِــي الشَّ
دقیقــًا مثــل همیــن کــه یــک کســی 
ایــن تیــر و کمــان قدیــم یــا همیــن 
نشــانه  کــه  تفنگ هــای جدیــد 
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می کنــد.  شــلیک  و  می گیــرد 
ــت.  ــلیک اس ــای ش ــه معن ــاء ب الق
ــاب  ــيطان« پرت ــى الش ــا يلق »م
ــا را  ــي« کج ــي ُروعِ ِ ــد، »ف می کن
ــا  ــن م ــرده؟ باط ــذاری ک هدف گ
ــت،  ــا اس ــن معن ــه ای را. »روع« ب
نفــس  را،  مــا  انــدرون  یعنــی 
ــا را  ــب م ــا را، قل ــل م ــا را، عق م
هدف گــذاری کــرده. آن تیرهایــش 
ـي«  »التََّمنِـّ اســت:  ســه  ایــن 
شــیطانی،  آرزوهــای  آرزو، 
ـي« گمان هــا، گمان هــای  »التََّظنِـّ
ــه  ــِد«. ک ــه »الَْحَس ــیطانی، و س ش
اگــر ایــن ســه تیــرش بخــورد 
خســارتش خیلــی هنگفــت اســت.

عملیات شیطان در محور زبان

ــام(  ــام )علیه الصلوةوالس ــش دوم ام در بخ
از تمــام نواحــی شــخصیت مــا 
کــه در بُــرد تیرهــای شــیطانی 
ــال  ــه اعم ــام منطق ــت، از تم هس
ــیع  ــی وس ــا خیل ــوارح م ــا؛ ج م
اســت، منطقــه جــوارح مــا، گــوش 
ــای  ــا، پ ــا، دســت م ــا، چشــم م م

ــه  ــا، هم ــدم م ــا، ق ــان م ــا، زب م
این هــا در آن منطقــه جوارحــی 
ظواهــر  در  می شــود،  تعریــف 
ــام( آن  ــام )علیه الصلوةوالس ــت. ام ــا اس م
ــوارح  ــه ج ــه دوم را در منطق منطق
می برنــد در محــور زبــان. ایــن 
ــگفتا  ــد. و ش ــوده می کن ــا را آل ج
ــد کل  ــوده ش ــان آل ــر زب ــه اگ ک
ــوده  ــان آل ــخصیت انس ــی ش نواح
آلــوده  زبــان  وقتــی  می شــود. 
بشــود و از آن مــرز خــودش خارج 
آلودگی هــای  خســارت  بشــود 
اســت.  وحشــتناک  زبانــی 

خــارج  چگونــه  ایــن  حــاال 
می شــود؟ حضــرت ایــن جــا یــک 
ــَرى  ــا أَْج ــد. »َو َم ــت دادن فهرس
َعَلــى لَِســانِي مِــْن لَْفَظــةِ...« 
ایــن بخــش مربــوط بــه زبــان 
ــا چیســت؟  ــن آلودگی ه اســت. ای
یــک: »ُفْحــش«، دو: »ُهْجــر« ایــن 
می شــود،  گفتــه  هــم  »َهجــر« 
این جــا  منتهــا  »َشــتِْم«  ســه: 
ــْرٍض«،  ــتم عِ ــت »ش ــی اس ترکیب
ــی  ــٍل« ترکیب ــَهاَدةِ بَاِط ــار: »َش چه
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ــٍن«  ــاِب ُمْؤمِ ــج: »اْغتِيَ ــت، پن اس
ــر«. ــبِّ َحاِض ــش: »َس ــت، ش غیب

حضــرت  را  شــش تا  ایــن 
آن  بقیــه   بعــد  می گوینــد 
خودتــان  بــه  می ســپارند  را 
این هــا. شــبیه  چیزهــای  و 

وجــود  کنیــد  دقــت  بنابرایــن 
ــه  ــا کلم ــا ب ــن ج ــه ای ــمن ک دش
ــی  ــود قطع ــی می ش ــیطان معرف ش
اســت و هــر کســی از مــا در 
مداومــش  شــلیک های  معــرض 
ــرای  ــژه ب ــه وی ــتیم. دو منطق هس
ــش  ــه اول ــری دارد، منطق هدف گی
ــر،  ــه تی ــا س ــت ب ــا اس ــن م باط
»تمنــى و التظنــى و الحســد« این 
ســه اســت. و در منطقــه ظاهــر مــا 
کــه جــوارح مــا باشــد امیــد اصلی 
ــه  ــانی ک ــن کس ــرای ای ــیطان ب ش
ســالک ســبیل توحیــد هســتند، 
مســتقیم  صــراط  در  آمدنــد 
ــیطان  ــد؛ ش ــش می رون ــد پی دارن
ســالکان ســبیل توحیــد را ســه 
ــان  ــرای باطن ش ــر مخصــوص ب تی
دارد، منطقــه باطنی شــان را هــم 

عــرض کــردم هــم شــامل منطقــه 
ــان.  ــم قلب ش ــت ه ــان اس عقل ش
ــلیک  ــه را ش ــر دو منطق ــا ه آن ج
می کننــد. »حســد« مــال قلــب 
ــه  ــوط ب ــى« مرب ــت، آن »تظنّ اس
ــر  ــا« ه ــل اســت، »تمنّ ــه عق منطق
ــوط  دو جــا اســت. ایــن پــس مرب
بــرای  امــا  اســت.  باطــن  بــه 
ــه  ــانی ک ــالکین، آن  کس ــر س ظاه
ــتقیم  ــیر مس ــن مس ــد ای می خواهن
توحیــد الهــی را طــی کننــد، بــرای 
ــیطان  ــد ش ــم امی ــان چش ظاهرش
هدف گــذاری  منطقــه  یعنــی 
اســت.  آن هــا  زبــان  شــده اش 
چــون شــیطان )علیه اللعنــة( می دانــد 
اگــر زبــان این هــا از اســتقامت 
کل  فقــط  نــه  شــد  خــارج 
زیســت ظاهری شــان از صــراط 
می شــود،  خــارج  مســتقیم 
ــراط  ــم از ص ــان ه ــه باطن ش بلک
می شــود،  خــارج  مســتقیم 
باطــن را هــم معــوج می کنــد، 
ــا  ــن ج ــذا ای ــت. ل ــن اس ــان ای زب
کــرده. ویــژه  هدف گــذاری  را 
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ــور  ــد از چشم شــان عب ــال نکنی خی
می کنــد،  رهــا  یعنــی  می کنــد، 
ــر دارد، آن  ــم تی ــا ه ــرای آن ج ب
هــم تیرهــای ســمی. و خیــال 
ــر  ــان صرف نظ ــد از گوش ش نکنی
هــم  جــا  آن  بــرای  می کنــد 
بــرای  دارد،   ســمی  تیرهــای 
ــان،  ــرای دست ش ــه اش دارد، ب هم
ــلیک  ــه را ش ــان، هم ــرای پای ش ب
ــژه اش از  ــلیک وی ــا ش ــد ام می کن
ــلیک  ــام( ش ــام )علیه الصلوةوالس ــگاه ام ن
بــه منطقــه زبــان اســت. بــرای زبان 
هــم حضــرت می خواهنــد بگوینــد 
کــه انــواع و اقســام دارد. ببینــد کــه 
ایــن شــخص کدامــش را تحویــل 
می گیــرد. بددهنــی، یاوه گویــی، 
مرتــب پشــت ســر مؤمیــن حــرف 
زدن، گرفتــار غیبــت شــدن، یــا 
وقتــی در حضــور آن هــا اســت 
بــا بدگویــی آن هــا را آزار دادن، 
ــد؟ ــول می کن ــن قب ــش را ای کدام

مــن  خــود  پیــش  بعضی هــا 
می آینــد گاهــی حــرف می زنــد 
بــد حــرف می زنــد. تــا بــه او 

ــوی  ــن جل ــد م ــم می گوی می گویی
ــم. حــاال آن  ــم می گوی خــودش ه
ــد  ــا می کن ــود م ــه خ ــه ب ــبّی ک س
بمانــد، آن هــم یــک مدلش اســت، 
ــران  ــه دیگ ــع ب ــی راج ــی وقت ول
ــی  ــی بگوی ــا می خواه ــد ت می گوی
ــه  ــد ب ــن می گوی ــت نک ــا غیب آق
خــودش هــم گفتــم. می گویــم 
ــت را االن  ــا معصی ــو دو ت ــس ت پ
ــن  ــی ای ــی، یک ــر می کن داری ذک
کــه غیبــت می کنــی، یکــی هــم در 
حضــور طــرف، یعنــی هــم غیبــت 
هــم حضــرت. بعضی هــا مبتــا بــه 
فســقین هســتند، هــر دو تا هســت. 
ــرد. ــا کــدام را بپذی ــم ت حــاال ببینی

ایــن فهرســت را حضرت مــی آورد 
ــذارد،  ــاز می گ ــی فهرســت را ب ول
ــر  این هــا حســاب دارد. آن ســه تی
مســموم را آن جــا بــه طــور خاص 
ــش تا  ــا ش ــن ج ــد، ای ــل می کن نق
را  منطقــه اش  می کنــد،  نقــل  را 
ــه  ــه منطق ــد ب ــدود می کن ــم مح ه
ــه  ــا ک ــر مخصوص ه ــان، آن تی زب
متوجــه بــه زبــان اســت ولــی 
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را  دیگــری  انــواع  آن  می گویــد 
کــردن  آلــوده  بــرای  دارد  هــم 
ــش تا  ــن ش ــاال ای ــما، ح ــان ش زب
را شــما ببینیــد، این هــا اســت.

ــى  ــَرى َعَل ــا أَْج ــد »َو َم ــس ش پ
ــٍش أَْو  ــةِ ُفْح ــْن لَْفَظ ــانِي مِ لَِس
ــْرٍض« ای داد  ــتِْم عِ ــرٍ أَْو َش ُهْج
ــد  ــه آدم دیدی ــی ک ــداد، آن جای بی
کــردن  بــازی  ســراغ  مــی رود 
ــش،  ــا زبان ــران ب ــروی دیگ ــا آب ب
ــی  ــه گاه ــٍل« ک ــَهاَدةِ بَاِط »أَْو َش
کل  گواهی هــا  ایــن  از  یکــی 
زندگــی طــرف را می بــرد روی 
اْغتِيَــاِب  هــوا، یــا غیبــت »أَِو 
ــر  ــبِّ َحاِض ـِـٍب أَْو َس ــٍن َغائ ُمْؤمِ
ــای  ِــك « و چیزه ــبََه َذل ــا أَْش َو َم
ــت.  ــن اس ــبیه ای ــه ش ــری ک دیگ

ــت  ــان هایی اس ــره انس ــن مخاط ای
کــه در صــراط توحیــد دارنــد 
ان  می خواهنــد  می کننــد،  ِســیر 
شــاء اهلل از ایــن مــاه رجــب و مــاه 
ــارک  ــان المب ــاه رمض ــعبان و م ش
ــرای  ــد ب ــتفاده کنن ــد اس می خواهن
در  کننــد.  پیشــرفت  کــه  ایــن 

ــک  ــال ی ــدای متع ــا خ ــاط ب ارتب
ــی برداشــته باشــند. حضــرت  قدم
از  بعــد  بافاصلــه  همیــن جــا 
ــلوک  ــه آن س ــع ب ــه راج ــن ک ای
توحیــدی آن درخواســت عالــی 
ــه  ــه ب ــد، بافاصل ــرح می کن را مط
مــن و شــما یــادآوری می کنــد 
شــیطان  مســیرتان  ایــن  در 
ــتش  ــه دس ــش ب ــته تیروکمان نشس
ــت،  ــتاد اس ــلیک اس ــت، در ش اس
هدف گیری هایــش خیلــی دقیــق 
اســت. حواس تــان را جمــع کنیــد. 
یــک ســری شــلیک بــه باطــن 
ــان را جمــع  شــما اســت، حواس ت
ــلیک  ــم ش ــری ه ــک س ــد. ی کنی
بــه ظاهــر اســت، علی العجالــه 
آن جایــی را کــه بایــد خیلــی 
حواســت باشــد ایــن زبــان اســت، 
تیرهایــش هــم کــه در بخــش دوم 
بــه عنــوان نمونــه معرفــی کردنــد، 
در بخــش اول ســه تــا خــاص 
ــد.  ــی کردن ــا را معرف اســت، این ه
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ــد َو آِل  الّلهــَم َصــلِّ َعلــى ُمَحّم
ــد الهـِـى بَِحــقِّ َمــْن نَاَجاَك،  ُمَحمَّ
ــرِّ  ِــى الْبَ ــاَك ف ــْن َدَع ــقِّ َم َو بَِح
ــراءِ  ــى ُفَق ــْل َعل ــرِ تََفضَّ َو الْبَْح
ــاءِ  ــاِت بِالَْغن ــَن َو الُْمْؤمِن الُْمْؤمِنِي
َمْرَضــى  َعلــى  َو  ـْرَوةِ،  الثَـّ َو 
ــفاءِ  ــاِت بِالشِّ ــَن َو الُْمومِن الُْمْؤمِنِي
أَْحيــاءِ  َعلــى  َو  ــِة،  حَّ الصِّ َو 
ــاِت بِاللُّْطــِف  ــَن َو الُْمْؤمِن الُْمْؤمِنِي
أَْمــواِت  َعلــى  َو  الَْكــَرمِ،  َو 
الُْمْؤمِنِيــَن َو الُْمْؤمِنــاِت بِالَْمْغفـِـَرةِ 
ُغَربــاءِ  َعلــى  َو  ْحَمــةِ،  الرَّ َو 
دِّ  الُْمْؤمِنِيــَن َو الُْمْؤمِنــاِت بِالــرَّ
إِلــى أَْوطانِهِــْم ســالِِميَن غانِِميــَن 
أَْجَمعِيــَن. آلِــهِ  َو  ــٍد  بُِمَحمَّ

»و صلى اهلل على محمد و آله الطاهرين«




