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جلوه گری آیات الهی در فصل 
بهار

اشــراقات  حــاوی  بهــار  فصــل 
اهــل  بــرای  فراوانــی  الهامــات  و 
متعــال،  خــدای  اســت.  معرفــت 
یــک نمایشــگاه بســیار بــزرگ از 
در  را  اســماء خــودش  جلوه هــای 
ــد.  ــرار می ده ــد ســالکین ق منظــر دی
بهــار ایــن گونــه اســت و شــما 
بــه هــر جــا نــگاه می کنیــد، بــا 
ــی  ــماء اله ــون اس ــای گوناگ جلوه ه
روبــرو هســتید. حضــرت سیدالشــهدا 
بــه  منســوب  قطعــه   الســام( در  )علیــه 

ایشــان در مناجــات عرفــه، تعبیرشــان 
ــُت  ــي َعلِْم ــه: »إِلَهِ ــت ک ــن اس ای
بِاْختـِـاِف اْلثـَـارِ َو تَنَُقّــاِت الْْطَوارِ 
ــَيّ  َ َف إِل ــَرّ ــي أَْن تَتََع ِّ ــَراَدَك مِن أََنّ ُم
ــَك  ــى َل أَْجَهَل ــْيءٍ َحتَّ ــي ُكِلّ َش ِ ف
ــا توجــه  ــيْ ءٍ؛ خــدای مــن ب ِــي َش ف

بــه گونه هــای مختلــف آثــارت و 
ــور  ــه منظ ــته ام ک ــی آن دانس جابجای
تــو از مــن ایــن اســت کــه مــن 
ــه  ــا ب ــز بشناســم ت ــو را در هــر چی ت
ــم«.  ــل نباش ــز جاه ــچ چی ــو در هی ت
جلوه هــا  و  نشــانه ها  و  آیــات 
بهــار فــراوان اســت. معمــوالً  در 
ایــن  از  مــا،  عرفانــی  ادبیــات  در 
ــد. ــر می کنن ــف تعبی ــه زل ــانه ها ب نش

ــرف  ــت و ط ــرف اس ــک ط ــن ی ای
ــاده و  ــوق الع ــور ف ــم تط ــر ه دیگ
ــه در  ــت ک ــی اس ــاب محسوس انق
حضــرت  می دهــد.  رخ  طبیعــت 
ــن  ــا ای ــه ی اینه ــن از هم ــد م فرمودن
ــودت  ــته ای خ ــه خواس ــتم ک را دانس
ــی  ــی و معرف ــان ده ــن نش ــه م را ب
ــو  ــزی ت ــچ چی ــن در هی ــا م ــی ت کن
را گــم نکنــم و از تــو غافــل نشــوم.

ایــن البتــه در همــه ی فصــول هســت 
و ناظــر بــه آیــات آفاقــی در همــه ی 
ــه  ــر ب ــه ناظ ــت؛ چنان ک ــول اس فص
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ــاالت  ــه ی ح ــی در هم ــات انفس آی
می فرمایــد:  نیــز  قــرآن  اســت. 
»َســنُرِيهِْم آيَاتِنـَـا فـِـي اْلَفــاِق َوفـِـي 
ــُه  َّ ــْم أَن ــَن لَُه ــى يَتَبَيَّ ــهِْم َحتَّ أَنُفِس
نشــانه های  زودی  بــه  ؛]۱[  الَْحــُقّ
خــود را در افقهــا]ی گوناگــون[ و در 
دلهایشــان بدیشــان خواهیــم نمــود تا 
برایشــان روشــن گــردد کــه او خــود 
حــق اســت«. امــا بهــار اوج ایــن 
اســت.  جلوه گری هــا  و  ارائه هــا 
ــی را می شــود در  ــام مقــدس الُمحی ن
ــا نشســت؛ و  ــه تماش ــار ب ــه ی به آین
ــن«،  ــدس »الرحم ــام مق ــن ن همچنی
ــل«. ــف« و »الجمي ــم« »اللطي »الرحي

هنگامــی کــه لطافــت و طــراوت یــک 
ــک  ــا ی ــازه ی ــک گل ت ــا ی ــه ی غنچ
ــد،  ــه می زن ــه جوان ــازه را ک ــرگ ت ب
بهتــر  خیلــی  می کنیــد،  مشــاهده 
می شــود ایــن اســماء الهــی را درک و 
مشــاهده و حــس کــرد. نــام مقــدس 
ــم«  ــى« و »الکري ــع« و »الُمعط »البدي
هــم همین طــور اســت و در بهــار 

ــود. ــت می ش ــاهده و دریاف ــر مش بهت

بهره توحیدی انسان مؤمن از 
بهار

ــم  ــیار مغتن ــت بس ــک فرص ــار ی به
هــم  ســالک،  انســان  اســت. 
دارد و هــم  مبدئــی  برداشــت های 
»َكذلِــَك  معــادی.  برداشــت های 
الُْخــُروُج؛]۲[ رســتاخیز ]نیــز[ چنیــن 
النُُّشــوُر؛]۳[  »َكذلِــَك  و  اســت« 
ــه  ــت« ب ــن اس ــز[ چنی ــتاخیز ]نی رس
ایــن مطلــب اشــاره دارد کــه قیامــت 
عیــن همیــن بهاری اســت کــه جلوی 
ــی  ــز عجیب ــما اســت و چی چشــم ش
ــب اســت کــه در بهــار،  نیســت. جال
ــی و  ــه صــورت ناگهان ــاق ب ــن اتف ای
جهشــی رخ می دهــد. قــرآن بــه ایــن 
مطلــب بــه ایــن صــورت اشــاره کرده 
اســت: »َوتـَـَرى الْْرَض َهامـِـَدًة َفــإَِذا 
ْت َوَربَْت  ــا َعَليَْهــا الَْمــاء اْهتَــزَّ أَنَزلْنَ
ــٍج؛]۴[ و  ــْت مِــن ُكلِّ َزْوٍج بَهِي َوأَنبَتَ
ــی[  ــی و]ل ــکیده می بین ــن را خش زمی
ــه  ــم، ب ــرود آوری ــر آن ف چــون آب ب
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جنبــش درمی آیــد و نمــو می کنــد 
ــو  ــتنی های[ نیک ــوع ]رس ــر ن و از ه
رویــش  بــاره  یــک  می رویانــد«. 
ــن  ــم عی ــت ه ــد و قیام ــاق می افت اتف
همیــن اســت. آ نهایــی کــه در قیامــت 
ــر  ــد. ه ــار را ببینن ــد، به ــک دارن ش
ــن را  ــال ای ــدای متع ــم خ ــال ه س
ــد. ــرار می کن ــما تک ــم ش ــش چش پی

توقع خداوند از مؤمنان در بهار 
طبیعت

از مــا  تعالــی  تبــارک و  خداونــد 
ــه ی  ــه صحن ــان را ب ــع دارد عقلم توق
طبیعــت ببریــم. هــم خودمــان برویــم 
خودمــان  بــا  را  عقلمــان  هــم  و 
ــه ســمت  ــا ب داشــته باشــیم. بعضی ه
ــل  ــد العق ــا فاق ــد، ام ــت می رون طبیع
و  محجــوب  عقلشــان  و  هســتند 
ــر  ــا غی ــب اینه ــت. نصی ــواب اس خ
ــی  ــری و حیوان ــت های ظاه از برداش
ــَك  ِ ــرآن: »َذل ــر ق ــه تعبی ــت. ب نیس
ِّــَن الْعِْلــِم؛]۵[ ایــن منتهای  َمبَْلُغُهــم م
ــان اســت«. برداشــت اینهــا  دانــش آن

همیــن قــدر اســت؛ زیــرا: »يَْعَلُمــوَن 
ــْم  ــا َوُه نْيَ ــاةِ الُدّ ــَن الَْحيَ ِّ ــًرا م َظاهِ
ــوَن؛]۶[ از  ــْم َغافُِل ــَرةِ ُه ــِن اْلِخ َع
زندگــی دنیــا ظاهــری را می شناســند 
ــد«.  ــرت غافلن ــه از آخ ــال آنک و ح
فهــم و برداشــت اینهــا در همیــن حد 
ظاهــری اســت. ایــن مقــدار فهــم را 
کــه حیوانــات هــم دارنــد. امــا از مــن 
ــع دارد  ــال توق ــدای متع ــما، خ و ش
ــر  ــم و حاض ــان را بیاوری ــه عقلم ک
کنیــم. اگــر عقــل انســان حاضــر 
شــود، عبــور از ظاهــر بــه باطــن رخ 
ــق  ــای دقی ــه معن ــد و انســان ب می ده
کلمــه ســالک می شــود. ایــن چیــزی 
اســت کــه در اصطــاح قرآنــی از آن 
بــه »عبــرت« تعبیــر می شــود. خــدای 
ــرت در  ــع عب ــان توق ــال از انس متع
ــم  ــرت ه ــات را دارد و عب ــر آی براب
ــر  ــور از ظاه ــای عب ــه معن ــًا ب دقیق
ــق  ــما موف ــر ش ــن اســت. اگ ــه باط ب
شــدید ســلوک عقلــی داشــته باشــید، 
محصولــش عبــرت اســت و محصول 
نهایــی آن هــم وصــال و لقــاء و 
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دیــدار اســت. انســان بــا خــدای 
ــد و  ــدار می کن ــات و دی ــال ماق متع
بــه ماقــات حضــرت حــق مــی رود.

ــت  ــد، حکای ــر نباش ــدار اگ ــن مق ای
ایــن  دارد.  بی عــاری  و  تنبلــی  از 
ــا انســان  ــال داده ت ــا را خــدای متع پ
ــد  ــد و بع ــیر کن ــد و س ــت کن حرک
هــم عقلــش را بــا تفکــر بــه حرکــت 
ــم  ــل ه ــت عق ــه حرک درآورد؛ چراک
فکــر اســت. هــم قــدم جســمی و هم 
قــدم عقلــی اگــر بــه حرکــت بیایــد، 
آن وقــت چــه خواهــد شــد؟! از ایــن 
ــت و  ــر برک ــض و پ ــر فی ــفره ی پ س
می شــوید. بهره منــد  باطــراوت 

بــود. اول  نکتــه ی  ایــن 

تالقی بهار طبیعت و بهار 
معنویت

نکتــه ی دوم اینکــه امســال مــا تاقــی 
ــیرین  ــی ش ــه خیل ــم ک ــار داری دو به
اســت کــه آن هــم یــک فصــل اســت 

ــی  ــی از یک ــه یک ــاه دارد ک ــه م و س
زیبا تــر، باطراوت تــر، بافضیلت تــر، 
بــا  اســت.  پربار تــر  و  پرآیه تــر 
رجــب المکــّرم شــروع می شــود و بــا 
ــد  ــدا می کن ــه پی شــعبان المعظــم ادام
و بــه رمضــان المبــارک می رســد. 
بهــار در بهــار می شــود! همــان طــور 
کــه شــما بــرای بهــار طبیعــت آمــاده 
ــل  ــوروزی، مث ــوم ن ــوید و رس می ش
ــد  ــام داری ــه ارح ــی و صل خانه تکان
کــه مــورد تأییــد شــرع هــم هســت، 
بــرای اســتقبال از ایــن بهــار هــم باید 
آمــاده شــوید و بــه اســتقبالش برویــد. 
ــی  ــد خانه تکان ــم بای انســان اینجــا ه
کنــد و دل و ذهنــش را آمــاده ســازد 
ــد،  ــا را در خــودش شــکل ده و تمن
معنــوی  بهــار  از  اســتقبال  بــرای 
و معنویتــی کــه پیــش رو اســت.

ــاه  ــت م ــظ حرم ــت حف  اهمی
رمضــان و  شــعبان  رجــب، 

کــه  می خوانــم  روایتــی  مــن 
ــث  ــا بح ــًا ب ــت و کام ــی اس فصل
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اســت. جــذاب  و  دارد  تناســب 

از پیامبــر عزیزمــان نقــل شــده اســت 
کــه فرمودنــد: »إِنَّ َمــْن َعــَرَف ُحْرَمَة 
َرَجــٍب َو َشــْعبَاَن َو َوَصَلُهَمــا بَِشــْهرِ 
ِ الْْعَظــِم َشــهَِدْت  َرَمَضــاَن َشــْهرِ اللَّ
ــةِ،  ــْوَم الْقِيَاَم ــُهوُر يَ ــِذهِ الشُّ ــُه َه لَ
َو َكاَن َرَجــٌب َو َشــْعبَاُن َو َشــْهُر 
َرَمَضــاَن ُشــُهوَدُه بِتَْعِظيِمــهِ لََهــا«.]۷[

ــده  ــروع ش ــت ش ــا معرف ــت ب روای
اســت. یعنــی معرفــت حرمــت یعنــی 
ــی  ــه و بزرگ ــأن و رتب ــگاه و ش جای
ــت در  ــب اس ــعبان. جال ــب و ش رج
ــن رجــب و شــعبان  ــت بی ــن روای ای
بــا مــاه رمضــان فــرق گذاشــته شــده 
ــب و  ــه رج ــت ک ــب اس ــت. جال اس
ــود،  ــاد می ش ــی ی ــه تنهای ــعبان ب ش
می رســد،  کــه  رمضــان  بــه  امــا 
َرَمَضــاَن«.  »َشــْهُر  می گویــد: 
کــه  اســت  دیگــر  روایــت  در 
ــن  ــت؛ بنابرای ــدا اس ــام خ ــان ن رمض
َرَمَضــاَن«.]۸[ »َشــْهُر  بگوییــد: 

کســی کــه حرمــت آن دو مــاه را 
بشناســد ـ یعنــی عــارف بــه عظمــت 
و ویژگی هــا و آداب آنهــا باشــد و 
ــان را  ــد و حقش ــان را بشناس حرمتش
ــارک  ــاه مب ــه م ــا را ب ــد ـ و آنه ادا کن
رمضــان وصــل کند، این ســه مــاه، در 
قیامــت، بــرای او شــهادت می دهنــد..

بعــد حضــرت ، ســیما و تصویــر 
قیامتــی مســئله را ارائــه  کردنــد و 
فرمودنــد: »َو يُنَــادِي ُمنَــادٍ: يَــا 
ــْهَر  ــا َش ــْعبَاُن َو يَ ــا َش ــُب يَ َرَج
ــُد  ــَذا الَْعبْ ــَل َه ــَف َعِم َرَمَضــاَن َكيْ
 ِ ــُه لِلَّ ــْت َطاَعتُ ــَف َكانَ ــْم َو َكيْ فِيُک
؟«. از اینجــا معلــوم  َعــزَّ َو َجــلَّ
دارای  ماه هــا  ایــن  کــه  می شــود 
هویــت مســتقل و حیــات باطنــی 
و شــعور هســتند. در ایــن عالــم 
همه چیــز شــعورمند اســت؛ هــم زمین 
ــا را  ــن ماه ه ــادی ای ــان. من ــم زم و ه
خطــاب می کنــد و می گویــد ایــن 
ــل  ــور عم ــما چط ــا در ش ــده ی م بن
کــرد؟ چطــور بــا شــما رفتــار کــرد؟ 
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طاعتــش در شــما چگونــه بــود؟

بــه  رمضــان  و  شــعبان  و  رجــب 
ــد:  ــد و پاســخ می گوین ســخن می آین
ــْهُر  ــْعبَاُن َو َش ــٌب َو َش ــوُل َرَج »َفيَُق
َد  َرَمَضــاَن: يَــا َربَّنَــا َمــا تَــَزوَّ
ــَك  ِ ــى َطاَعت ــتَِعانًَة َعَل ــا إِلَّ اْس مِنَّ
لََمــَوادِّ َفْضلِــَك، َو  َو اْســتِْمَداداً 
ــاَك،  ــِدهِ لِرَِض َض بُِجْه ــرَّ ــْد تََع لََق
َمَحبَّتَــَك«. بَِطاَقتِــهِ  َطَلــَب  َو 

ــق  ــه و دقی ــل نکت ــه اه ــتان ک دوس
ــا دو  ــه م ــد ک ــت دارن ــتند عنای هس
پاســخ اینجــا داریــم. یکــی شــهادت 
خــود ایــن ماه هــا دربــاره ی ایــن 
ــت  ــه شــناخته و رعای ــده اســت ک بن
کــرده و دوم هــم شــهادت فرشــتگان 
مــوکل بــه ماه هــای رجــب و شــعبان 
ــه  ــت ک ــان اس ــارک رمض ــاه مب و م
خــدای متعــال جداگانــه از آنهــا هــم 
ــن  ــر ای ــع نظ ــد. جم ــر می خواه نظ
ماه هــا و فرشــتگان مــوکل، نتیجــه اش 
کــه  خاصــی  وضعیــت  می شــود 

ــم  ــت رق ــده در قیام ــن بن ــرای ای ب
می خــورد. ایــن جماتــی کــه رجــب 
ــد، دارد  و شــعبان و رمضــان می گوین
ایــن  در  کــه  می کنــد  راهنمایــی 
ماه هــا بنده هــای عــارف چــه کار 
ــته ها  ــان فرش ــی از زب ــد و وقت می کنن
می شــود. تکمیــل  می شــنوید، 

اقدام اول سالك:
ایــن ماه هــا دارنــد صحبــت می کننــد 
ــا إِلَّ  َد مِنَّ ــَزوَّ ــا تَ ــد: »َم و می گوین
اْســتَِعانًَة َعَلــى َطاَعتـِـَك« یعنــی ایــن 
ــد  ــوان بودن ــتجوی ت ــا در جس بنده ه
بــرای طاعــت تــو. یعنــی در ماه هــای 
رجــب و شــعبان و رمضــان توان یابــی 
کردنــد بــرای طاعــت. معلوم می شــود 
خــدای متعــال در ایــن ســه مــاه، 
بنــدگان خــود را بــرای راه یافتــن بــه 
ــاری  ــه و ی ــام شــامخ طاعــت اعان مق
ــه ی  ــت؟ توش ــه چیس ــد. توش می کن
ــن  ــالک، ای ــرای س ــاه ب ــه م ــن س ای
تــوان دادن بــه او اســت. ویژگــی ایــن 
ــر  ــه خاط ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای بنده ه
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معرفــت و شــناختی کــه داشــتند، 
گرفتنــد. کمــک  ماه هــا  ایــن  از 

اقدام دوم سالك:
ــَوادِّ  ــتِْمَداداً لََم ــورد »َو اْس ــن م دومی
ــی  ــی جالب ــر خیل ــه تعبی ــَك« ک ِ َفْضل
اســت. بنده هــا در ایــن مــاه اســتمداد 
ــان  ــی از توشه هایش ــتند و یک خواس
ــک  ــی نزدی ــه خیل ــی اســت ک مددیاب
تنوعــی  منتهــا  اســت؛  توان یابــی 
اســت بــرای تعبیــر لطیفــی کــه اینجــا 
بــرای  داشــتند  اســتمداد  هســت. 
ماده هایــی کــه تــو از فضــل خــودت 
آمــاده کــرده بــودی. معلــوم می شــود 
کــه در ایــن ســه مــاه، عــاوه بــر آن 
ــال،  ــدای متع ــل خ ــات، از فض اعان
بــه  و  شــده  انداختــه  ســفره هایی 
ــت. ــده اس ــاده ش ــاص آم ــور خ ط

ایــن  تــا  می گویــم  را  اینهــا 
شــب ها بــه درگاه خــدای متعــال 
ــه شــما  ــا ب ــد ت ــد و تضــرع کنی بروی
عمــر دهــد و ایــن ماه هــا را درک 

ماه هــا  ایــن  و  مــا  بیــن  کنیــد. 
ــت  ــن اس ــت و ممک ــی اس نفس های
ایــن نفــس بــرای کســی نباشــد.

اقدام سوم سالك:
َض  ســومین مــورد »َو لََقــْد تََعــرَّ
بُِجْهــِدهِ لِرَِضــاَك«؛ خــدا یــا مــا 
ــده ی  ــن بن ــه ای ــم ک ــهادت می دهی ش
تــو بــا تمــام توان خــودش ســعی کرد 
تــو را راضــی کنــد. »َو َطَلــَب بَِطاَقتِهِ 
َمَحبَّتـَـَك« تمــام تــوان و طاقــت خــود 
ــو برســد و  ــت ت ــه محب ــا ب را آورد ت
ــد. ــاز کن ــو را ب ــا ت ــتی ب ــاب دوس ب

اینهــا ســخن ایــن ســه مــاه بــود کــه 
عبــارت از اســتعانت و اســتمداد و 
تعــرض و طلــب بــود؛ اســتعانت 
در  اســتمداد  و  طاعــت؛  بــرای 
از  و  فضــل  مــواد  از  بهره بــرداری 
آن اضافه هــا و زیاده هــای مجانــی 
کــه بایــد بخواهــی؛ و تعــرض یعنــی 
ــی  ــای اله ــرض رض ــود را در مع خ
قــرار دادن بــا جهــد و کوشــش و 
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تــاش کــه ایــن کوشــش هــم عمدتــًا 
شــامل اســتغفار و روزه و احســان 
ــه  ــادن ب ــی افت می شــود؛ و طلــب یعن
دنبــال دوســتی و جلــب محبــت خدا 
ــال. ــدای متع ــت خ ــه رفاق و ورود ب

عنایت خداوند به کسی که ماه 
رجب و شعبان و رمضان را 

بزرگ دارد

ــه  ــال ب ــدای متع ــد خ ــه بع ــن ب از ای
فرشــته های مــوکل رجــب و شــعبان 
خطــاب  رمضــان  مبــارک  مــاه  و 
ــد. ــا را می خواه ــر آ نه ــد و نظ می کن

ــا َصــَدَق َرَجــٌب  َّنَ ــا َرب »َفيَُقولُــوَن يَ
َرَمَضــاَن«  َشــْهُر  َو  َشــْعبَاُن  َو 
می گوینــد:  مــوکل  فرشــته های 
رجب و شــعبان و ماه مبــارک رمضان 
ــد. ــده راســت گفتن ــن بن ــورد ای در م

ــاُه إِلَّ ُمتََقلِّبًا فـِـي َطاَعتَِك«  »َمــا َعَرْفنَ
آنچــه مــا از ایــن بنــده  تــو فهمیدیــم، 
ــو  ــه غــرق در طاعــت ت ــود ک ــن ب ای

ــی  ــی از حال ــب یعن ــود. تقّل ــده ب ش
ــته های  ــدن. فرش ــر ش ــال دیگ ــه ح ب
در  می دیدیــم  می گوینــد  مــوکل 
رکــوع بــود و بــه ســجده می رفــت و 
در صــوم و تــاوت و خدمت رســانی 
ــای  ــر آرمان ه ــود. پیگی ــدگان ب ــه بن ب
ولــی تــو و در پــی تحصیــل رضــای 
ــت  ــن طاع ــود. از ای ــو ب ــت ت حج
ــه  ــر ب ــن ذک ــت و از ای ــه آن طاع ب
بــه آن  ایــن عمــل  از  آن ذکــر و 
ــه  ــت ک ــن آن اس ــای ای ــل. معن عم
ــوه  ــودش را در وج ــد خ ــان بای انس
ــه از  ــه اینک ــد؛ ن ــرق کن ــات غ طاع
کنــار طاعت هــا رد شــود و برداشــتی 
بکنــد. گاهــی انســان در کنــار ســاحل 
ــد و نفســی می کشــد و  ــی می زن قدم
ــه او  ــیمی ب ــد و نس ــایی می کن تماش
ــت.  ــی نیس ــن کاف ــا ای ــورد؛ ام می خ
ــود  ــتفاده می ش ــات اس ــن روای از ای
کــه انســان بایــد در رجــب و شــعبان 
ــودش را  ــان، خ ــارک رمض ــاه مب و م
در دریــای طاعــت الهــی غــرق کنــد.
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ــاَك«؛  ــِب رَِض ــي َطَل ِ ــداً ف »ُمْجتَهِ
ایــن بنــده ی تــو بــرای تحصیــل 
ــود  ــش خ ــام کوش ــو، تم ــای ت رض
ــاد  ــد و اجته ــرج داد. مجته ــه خ را ب
ــت.  ــع اس ــتفراغ الوس ــای اس ــه معن ب
ــی  کلمــه ی اســتفراغ در فارســی خیل
خــوب نیســت و مــا خیلــی اســتفاده 
نمی کنیــم؛ امــا اســتفراغ الوســع یعنــی 
کســی کــه تمــام وســع و تــوان خــود 
را اســتفاده کنــد و بــه میــدان بیــاورد. 
و  نیســت  عــادی  کوشــش  یــک 
ــته ها  ــاال فرش ــد. ح ــاد می خواه اجته
دارنــد ایــن بنــده ی موفــق را معرفــی 
ــث  ــن حدی ــب ای ــا در قال ــد ت می کنن
تصویــری بــه زبــان پیامبــر اعظــم)ص( 
ــا  ــد ت ــما برس ــن و ش ــه م ــد و ب بیای
ــن  ــم در ای ــر بخواهی ــه اگ ــم ک بدانی
ــه  ــم، چ ــل کنی ــق عم ــاه موف ــه م س
بایــد بکنیــم. فرشــته ها می گوینــد 
تمــام  ایشــان  کــه  دیدیــم  مــا 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــود را ب ــوان خ ت
ــت. ــه اس ــه کار گرفت ــو ب ــای ت رض

َو  الْبِــرِّ  إِلَــى  فِيــهِ  »َصائِــراً 
ــتابنده،  ــی ش ــر یعن ــانِ«؛ صائ اْلِْحَس
ــتاب و  ــر ش ــی پ ــه حرکت ــی ک کس
ــان  ــه ایش ــم ک ــا دیدی ــوی دارد. م ق
بــه  شــتاب  پــر  ماه هــا  ایــن  در 
حرکــت  احســان  و  بــّر  ســمت 
می کنــد. هــر جــا بــّر و احســانی 
باشــد، او بــه ســمت آن مــی رود.

ــِذهِ  ــى َه َ ــُه إِل ــْد َكاَن يُوِصُل »َو لََق
ــُهورِ َفرِحــًا ُمبْتَهِجــًا«؛ مــا دیدیــم  الشُّ
ایشــان در وصــال ایــن ماه هــا ســراپا 
غــرق شــادمانی اســت و مثــل دامــاد 
ــه   ــه حجل ــه ب ــت ک ــی اس ــا عروس ی
مــی رود. تعبیــر »فرحــًا« یعنــی غــرق 
ــص  ــت رق ــاج. حال ــادمانی و ابته ش
ــد و آن گشــادگی  ــوی را می گوین معن
نظــر روانــی  از  و شــکفتگی کــه 
می شــود. فراهــم  انســان  بــرای 

ــم  ــا دیدی ــَك«؛ م ــا َرْحَمتَ ــَل فِيَه »أَمَّ
ــان  ــادی کنان و کف زن ــرد ش ــن ف ای
ــا  ــن ماه ه ــمت ای ــه س ــان ب و دهل زن
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ماه هــا  ایــن  از  ایــن طــور  آمــد. 
اســتقبال کــرد کــه نماینــدگان فیــض 
و فضــل و لطــف و کــرم تــو بودنــد. 
ســراپای او غــرق آرزوی رحمــت تــو 
بــود و آرزوی رحمــت تــو را داشــت.

ــر  ــه تعبی ــَوَك«؛ ب ــا َعْف ــا فِيَه »َو َرَج
ــمت  ــه س ــد ب ــا امی ــک دنی ــا ی ــا ب م
بخشــش تــو آمــده بــود. در ایــن 
آمرزیــده  گناهــان  همــه ی  ماه هــا 
کمی هــا  همــه ی  و  می شــود 
همــه ی  و  می شــود  تکمیــل 
چنیــن  قلــب  راســت.  کژی هــا 
ــو و  ــه عف ــد ب ــو از امی ــده ای ممل بن
ــن ورود  ــود. دارد آیی ــو ب ــرت ت مغف
ــد. ــاد می ده ــت را ی ــار معنوی ــه به ب

ــًا«؛  ــا ُمْمتَنِع ــُه فِيَه ــا َمنَْعتَ »َو َكاَن مِمَّ
ــه  ــه ک ــا از آنچ ــن ماه ه ــان در ای ایش
ــودی، کامــًا خــود  تــو منــع کــرده ب
را ممنــوع کــرده بــود. از انــواع و 
اقســام گناهــان ظاهــری و باطنــی 
امتنــاع داشــت. ایــن ممتنــع بــا ممتنــع 

ــی  ــد. در فارس ــرق می کن ــی  ف فارس
و  می کنیــم  قســمت  ســه  را  رأی 
می گوییــم یــا قبــول کــرد یــا رد 
ــی  ــی فرق ــود؛ یعن ــع ب ــا ممتن ــرد ی ک
ــت اعتراضــی  ــک حال ــا ی ــد ی نمی کن
در  امتنــاع  درحالی کــه  اســت. 
اینجــا بــه معنــای کــّف نفــس و 
ــت؛  ــا اس ــام معن ــه تم ــودداری ب خ
ــه  گــر چــه در فارســی هــم شــاید ب
معنــای خــودداری از ابــراز نظــر 
باشــد. بــه هــر حــال می فرمایــد 
از آنچــه تــو منــع کــرده بــودی، 
ــود. ــرده ب ــظ ک ــود را حف ــًا خ کام

»َو إِلَــى َمــا نََدبْتَــُه إِلَيْــهِ فِيَهــا 
ــندیدی  ــو پس ــه ت ــرِعًا«؛ در آنچ ُمْس
ــرد.  ــریع می ک ــردی، تس ــریع ک و تش
در روزه و اعتــکاف و تــاوت مســرع 
بــود و در انجــام آنها ســرعت داشــت.

َفْرِجــهِ  َو  بِبَْطنِــهِ  َصــاَم  »لََقــْد 
َســائِرِ  َو  بََصــرِهِ  َو  َســْمعِهِ  َو 
ــم  ــهادت می دهی ــا ش ــهِ«؛ م َجَوارِِح
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ایــن  در  تــو  بنــده ی  ایــن  کــه 
ــه  ــه ک ــر چ ــود. ه ــاه روزه ب ــه م س
توانســت روزه ی بطنــی یعنــی روزه ی 
ظاهــری گرفــت کــه از خــوردن 
می کنیــم. اســتنکاف  آشــامیدن  و 

ــه  ــر س ــتند، ه ــق هس ــه موف ــا ک آنه
مــاه را روزه می گیرنــد و وارد هــم 
شــده اســت. مــاه مبــارک رمضــان که 
واجــب اســت و بــه جــای خــودش. 
ــاه رجــب و شــعبان، روزه   ــن م در بی
دارد.  بیشــتر  تأکیــد  رجــب  مــاه 
ــهادت  ــتگان ش ــه فرش ــرض اینک غ
می دهنــد کــه عــاوه بــر روزه  بطنــی، 
ــت و  از نظــر جنســی هــم روزه گرف
ــم روزه  ــش ه ــود و گوش ــف ب عفی
داشــت و حرف هایــی را کــه تــو 
و  نشــنید  اصــًا  نمی پســندیدی، 
چشــمش هــم روزه داشــت و ســایر 
ــی از  ــود؛ یعن جــوارح او هــم روزه ب
ــًا  ــو خــودش را کام ــر رضــای ت غی
حفــظ کــرده بــود و روزه گرفتــه بود.

»َو لََقــْد َظِمــىَ ء فِــي نََهارَِهــا َو 
ــنه  ــا تش ــا«؛ روز ه ــي لَيْلَِه ِ ــَب ف نََص
ــادت  ــود، شــب ها هــم مشــغول عب ب
بــود و بــر خــود ســخت می گرفــت.

»َو َكثُــَرْت نََفَقاتُــُه فِيَهــا َعَلــى 
ایــن  در  الَْمَســاكِيِن«؛  َو  الُْفَقــَراءِ 
و  فقــرا  بــه  نســبت  مــاه  ســه 
ــاق  ــه توانســت، انف ــر چ ــاکین ه مس
کــرد و بــه آنــان رســیدگی کــرد.

»َو َعُظَمــْت أَيَادِيــهِ َو إِْحَســانُُه إِلـَـى 
عِبـَـادَِك«؛ از هیــچ نــوع کارگشــایی و 
دســتگیری و محبــت و لطــف نســبت 
ــی  ــد. خیل ــم نیام ــو ک ــدگان ت ــه بن ب
ــان او  ــات و احس ــیدگی ها و اعان رس
بــزرگ بــود. ایــن عظمــت، متناســب 
بــا امــکان و تــوان و جیــب شــخص 
بــا  متناســب  می شــود.  تعریــف 
امکانــش، رســیدگی اش خیلــی بزرگ 
ــرا و  ــه فق ــد ک ــت کنی ــه دق ــود. البت ب
مســاکین را اول آورد و در مــورد دوم 
همــه ی بنده هــا را بیــان می کنــد؛ 
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یعنــی بــه کوچــک و بــزرگ و فقیر و 
غنــی هر چــه توانســت خدمــت کرد.

ــن  ــا ای ــةٍ«؛ ب ــَرَم ُصْحبَ ــا أَْك »َصِحبََه
ــرد. ــار ک ــه رفت ــی کریمان ــا خیل ماه ه

تَْودِيــٍع«؛  أَْحَســَن  َعَهــا  َودَّ »َو 
ــا  ــا آنه ــی ب ــد خیل ــی بودن ــا وقت ت
ــه  ــم ک ــدام ه ــر ک ــود و ه ــق ب رفی
می خواســت بــرود، در وداع غوغــا 
قبــًا  کــه  اســتقبال  از  می کــرد. 
االن  هــم  مصاحبــت  از  و  گفتیــم 
گفتیــم و حــاال از وداع می گویــد.

)علیــه  ســجاد  امــام  تودیع هــای 
رمضــان  مبــارک  مــاه  بــا  الســام( 

اســت.  خواندنــی  صحیفــه  در 
اشــک  و  می زننــد  ضجــه 
می دهنــد. نالــه ســر  و  می ریزنــد 

ــى  ــُه َعَل ــَاِخَها َعنْ ــَد انِْس ــاَم بَْع »أََق
عِنْــَد  يَْهتِــْك  لَــْم  َو  َطاَعتِــَك، 
ــد  ــَك«؛ بع ِ ــتُوَر ُحُرَمات ــا ُس إِْدبَارَِه

ــاه،  ــه م ــن س ــاخ ای ــام و انس از اتم
ــادات  ــه او از ع ــود ک ــور نب ــن ط ای
خــود برگــردد. در ایــن ســه مــاه 
ــد  ــی ش ــرد و نوران ــن ک ــًا تمری کام
ــاه  ــه م ــن س ــروج از ای ــد از خ و بع
ــد.  ــت می کن ــات را رعای ــم محّرم ه
ــاه  ــه م ــتند ک ــور هس ــی این ط برخ
ــد،   ــت می کنن ــان رعای ــارک رمض مب
ِــع  ــگار ُرف ــد فطــر، ان ــد از عی ــا بع ام
القلــم شــد و کســی کــه همــه ی 
تــا  حــاال  بــود،  بیــدار  ســحر ها 
لنــگ ظهــر می خوابــد و همــه ی 
ــود! ــی می ش ــب طای ــای او ل نماز ه

فرشــته ها  َهــَذا«؛  الَْعبْــُد  »َفنِْعــَم 
می گوینــد او عجــب بنده  خوبــی بود!

مــن ایــن روایــت را کــه می خوانــدم، 
ــه  ــه ب ــردم؛ چراک ــف می ک ــی کی خیل
مــا نشــان می دهــد شــهادت اینهــا در 
پیشــگاه خــدای متعــال یعنــی اینکــه 
خــدا می خواهــد اینهــا را بــه رخ 
ــه  ــال ب ــدای متع ــه خ ــد؛ و گرن بکش
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شــهادت فرشــته ها و ماه هــا نیــاز 
نــدارد؛ امــا صحنه آرایــی می کنــد 
بنــده ی خــودش را  اینکــه  بــرای 
کنــد. مطــرح  و  بکشــد  رخ  بــه 

گفتــه  شــما  و  مــن  بــه  اینجــا 
ایــن  کســانی  چــه  کــه  نشــده 
و  می بیننــد  را  شــهادت  صحنــه ی 
ــت. ــایی اس ــودش تماش ــم خ آن ه

»َفعِنْــَد َذلـِـَك« وقتــی این شــهادت ها 
ــَذا  ــى بَِه ُ تََعالَ ــُر اللَّ تمــام شــد، »يَْأُم
ــی  ــةِ« خــدای تعال ــى الَْجنَّ َ ــِد إِل الَْعبْ
ــرا  ــده  م ــن بن ــه ای ــد ک ــر می کن ام
ــد. ــت ببری ــه بهش ــد و او را ب بگیری

بهشــت چهــار قــدم بــا شــما فاصلــه 
دارد. رجــب و شــعبان و مــاه مبــارک 
ــب بهشــت خــدا در دل  رمضــان، قل
ــه  ــا )حفظ ــت. آق ــا اس ــم دنی ــن جهن ای
ــه  ــتند ک ــر را داش ــن تعبی ــی( همی اهلل تعال

ــم  ــن جهن ــد در همی ــت خداون بهش
طبیعــت اســت. حافــظ می گویــد: 

نقــد  امــروزم بهشــت  »مــن کــه 
ــردای  ــده ی ف ــود، وع ــل می ش حاص
کنــم؟!«. بــاور  چــرا  را  زاهــد 
اســت. جــا  همیــن  بهشــت   ]۹[

َو  بِالِْحبَــاءِ   ِ اللَّ َمَائَِکــُة  »َفتََلقَّــاُه 
الَْکَراَمــاِت، َو يَْحِمُلونـَـُه َعَلــى نُُجِب 
اِق«؛ مائکــه ی  النُّــورِ، َو ُخيـُـوِل النَّــوَّ
مخصوصــی می آینــد و خدمــت ایــن 
بنــده می رســند و بــا مرکب هــای 
ــان  ــاص، ایش ــای خ ــژه و لباس ه وی
ســمت  بــه  و  می کننــد  ســوار  را 
بهشــت می برنــد؛ همــان بهشــتی 
نعمت هــای  و  اســت  ابــدی  کــه 
ســاکنان  اســت.  تمام نشــدنی  آن 
بهشــت هیــچ وقــت از آنجــا خــارج 
ــر  ــا پی ــای آنج ــوند و جوان ه نمی ش
ــت  ــچ وق ــرورش هی ــوند و ُس نمی ش
تازه هایــش  و  نمی شــود  تمــام 
ــه. در بهشــت هیــچ  هیــچ وقــت کهن
نــدارد. ناراحتــی وجــود  و  رنــج 

َكــُرَم  »َو  فرمــود:  ادامــه  در 
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ُمنَْقَلبُُهــْم َو َمثَْواُهــمْ «؛ چــه پایــان 
گرامــی و زیبــا و خوبــی داشــتند.

رجب، ماه خدا

ان شــاءاهلل کــه پیشــاپیش بهــاری کــه 
شــما  همــه ی  بــر  می رســد،  دارد 
ــار از  ــن به ــر ای ــد. عط ــارک باش مب
چنــد فرســخی اهلــش را دیوانــه 
و  دیوانــه  االن  رجبیــون  و  کــرده 
مســت هســتند. مــاه مبــارک رمضــان 
ــوال،  ــد، از روز اول ش ــام ش ــه تم ک
هســتند. رجــب  عطــر  مســت 

خــود  خــود  مــاه  رجــب  مــاه 
الل  شــهر  اســت!  خــدا  خــود 
الكبــر! الل  شــهر  العظــم! 

ــد،  ــر روزه بگیری ــک روزش را اگ ی
چشــمه ی  از  متعــال  خــدای 
ســپید تر  شــیر  از  کــه  بهشــتی 
اســت،  شــیرین تر  عســل  از  و 
می نوشــاند.]۱۰[ شــما  بــه 

»َســقاُهْم َربُُّهــْم َشــرابًا َطُهــوراً؛]۱۱[ 
پروردگارشــان شــراب طهــور بــه 
آنهــا می نوشــاند«، در مــورد رجبیــون 
اســت. خــود خــدا ســاقی می شــود.

پیامبــر اکــرم)ص( فرمــود: »رجــب 
مــاه اســتغفار امــت مــن اســت«؛ 
ایــن  در  می توانیــد  چــه  هــر 
کنیــد.]۱۲[ اســتغفار  مــاه 

ــب«  ــب الص ــب را »رج ــاه رج م
رگبــار  مثــل  چــون  نامیده انــد؛ 
بــارش  ماننــد  و  می ریــزد 
بهــاری اســت و رحمــت خــدای 
می شــود.]۱۳[ نــازل  متعــال 

جــزء  شــما  و  مــا  امیدواریــم 
ایــن  در  کــه  باشــیم  همان هایــی 
ماه هــا  زبــان  از  نورانــی  حدیــث 
شــد. توصیــف  فرشــته ها  و 

نــدا می دهــد:  منــادی  روزی کــه 
ــا از  ــون؟« ان شــاءاهلل م ــَن الَرجبي »أي
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کســانی باشــیم کــه بلنــد می شــویم و 
می گوییــم مــا هــم بودیــم. در روایــت 
دارد کــه رجبیــون وقتــی از جــا بلنــد 
بــرای  چهره هایشــان  می شــوند، 
ــاه می درخشــد. ــل م اهــل محشــر مث

رهبــر  همیــن  بــا  خداونــدا، 
همیــن  زیــر  و  جــان  از  عزیز تــر 
ــرت  ــر حض ــه محض ــا را ب ــم م پرچ
برســان. فرجــه(  تعالــی  اهلل  )عجــل  حجــت 

بــه محمــد و آل محمــد َقَســمت 
می دهیــم کــه خبر هــای پیــروزی 
زهــرا  حضــرت  دوســتان  پیاپــی 
)ســام اهلل علیهــا( را در یمــن و لبنــان و 

نیجریــه و سراســر عالــم بــه مــا 
برســان و خبــر هزیمــت دشــمنان 
آمریــکای  یعنــی  حضــرت،  آن 
جهان خــوار، انگلیــس خبیــث، رژیــم 
صهیونیســتی، آل ســعود ملعــون و آل 
ــان. ــا برس ــه م ــف را ب ــه ی کثی خلیف

ســعادت  بــه  را  مــا  امــر  پایــان 

شــهادت در راه خــودت ختــم بفرمــا.
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