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ع و ابتهــال  روز عرفــه اســت؛ روز دعــا و ذکــر و تضــر
و راز و نیــاز اســت؛ به خصــوص شــما جوان هــا 
قــدر ایــن روزهــای بــزرگ و ایــن ســاعات بــاارزش را 

بدانیــد. 
همیــن رابطــۀ با خداســت کــه ســینه ها و دل ها را 
منشــرح می کنــد؛ راه را بــرای انســان بــاز می کنــد؛ 
عــزم و اخــاص بــه انســان می دهــد؛ بــه کارهــا 
برکــت می بخشــد؛ توفیــق الهــی را بــر ســر انســان 
پیشــرفت  آن،  نتیجــه ی  و  می کنــد  سایه گســتر 

در خــط اصیــل ارزش هــای اســامی اســت.
از  هرگــز  را  ارزش  بــا  ســاعات  ایــن  و  روزهــا  ایــن 

ندهیــد.  دســت 
مقام معظم رهبری ؟ظفح؟، دیدار عمومی مردم قم 1384/10/19

این طــور  هــم  مــا  ُجّهــال  از  بعضــی  شــاید 
و  شــده  وارد  ادعیــۀ  ایــن  کــه  دارنــد  اعتقــاد 
شــده  ائمــه؟مهع؟وارد  از  کــه  چیزهایــی  ایــن 
اســت، این هــا تشــریفات اســت.  می خواهنــد 
مــا را یــاد بدهنــد و حــال اینکــه مســئله ایــن 
نیســت، مســئله ایــن اســت کــه در مقابــل خــدا 
ایســتادند آن هــا. آن هــا می داننــد کــه در مقابل 
چــه عظمتــی ایســتادند. آن هــا معرفــت دارنــد 
بــه خــداى تبارک وتعالــی و می  داننــد چــه کننــد 
و شــما در مناجــات حضــرت  در دعــاى عرفــۀ 
حضــرت سیدالشــهدا  ؟ع؟ ماحظــه می کنیــد 
کــه چــه مســائلی در آن هســت و مــا ازش غافــل 

هســتیم .
امام خمینی؟وضر؟، صحیفۀ امام، ج 21، ص2
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برخی اعمال شب و روز عرفه
* احیا و نماز و عبادت در شب عرفه.

* قرائت ادعیه و اقامه نمازهای منقول از معصومین؟مهع؟ که در 
مفاتیح الجنان آمده است.

* روزه روز عرفه )در صورتی که روزه سبب ضعف و مانع از دعا و مناجات 
شود، دعا متقدم است(.

* غسل، قبل از ظهِر روز عرفه.
* زیارت امام حسین ؟ع؟ در شب و روز عرفه.

* اقامۀ نماز ظهر و عصر روز عرفه، زیر آسمان و با رکوع و سجود نیكو.
* خواندن نمازهای مستحبی بعد از نماز ظهر وعصر و قبل از دعاهای روز 

* عرفه در زیر آسمان، به کیفیتی که در مفاتیح الجنان آمده است.
* دعای عرفه امام حسین؟ع؟. 

* دعای عرفه امام سجاد؟ع؟ )دعای چهل وهفتم صحیفۀ سجادیه(

دعای بابرکت
گفت:  که  کرده  علی  بن ابراهیم از پدرش نقل 

گونه  هایــش بــر زمیــن ســرازیر بــود،  کــرده، ســیالب اشــک از  کــه زمانــی طوالنــی دســت به ســوی آســمان بلنــد  عبــداهلل  بــن ُجْنــَدب را در عرفــات دیــدم 
گفتــم: کــه مــن شــخص دیگــری را این چنیــن در حــال مناجــات ندیــدم. هنگامی کــه مــردم از عرفــات عــازم مشــعر بودنــد بــه او  به گونــه ای 

کسی را بهتر از تو در حال نیایش ندیدم. 
گفت:  عبداهلل 

که فرمود:  کاظم؟س؟ شنیدم  به خدا سوگند در آن حال فقط برادرانم را دعا می کردم؛ زیرا از امام 
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ــرای او  ــر آنچــه ب ــه صــد هــزار براب ک ــدا داده می شــود  ــد، از جانــب عــرش ن کن ــه دور از چشــم برادر)ایمانــی(اش در حــق وی دعــا  ــه ب ک کســی 
خواســتی نصیــب تــو خواهــد شــد.

گذارم. که برآورده  شدنش معلوم نیست وا که من صدهزار برابر دعای مستجاب را به  خاطر یک دعا  پس شایسته نبود 
الكافی، ج4، ص387



�ۀ 1442 هـ .�ق ی الح�ج ر 1400 هـ.�ش | �ذ �ی �هم | �ق ما��ۀ �وا�ذ ام ح�ج  |   �ش �ی �ۀ �پ ر�ی  �ذ�ش
ا��ق �ی � �� امو� ح�ج و �ذ �ی �ق دگی ولی �ذ �ذ ما�ی �ۀ �ذ گی حو�ذ ره�ذ ام� و م�صولا�ق �ذ ر�ذ ر�ی�ق �ج 5مد�ی

دربارۀ دعا
عرفه، روز نیایش و دعا است. 

حقیقت دعا چیست؟ 
کدام است؟  شرایط آن 

گــر بــه قضــای الهــی راضــی هســتیم،  ا
پــس چــرا دعــا کنیــم؟ متــن پیــش رو ، 
برگرفتــه از کتاب بیســت گفتار مرحوم 
پاســخی  مطهــری،  شــهید  عالمــۀ 

ــه پرســش های یادشــده. اســت ب
راهی از دل به خدا

هرکســی از دل خــود بــا خــدا راه دارد. 
دری از همــه ی دل هــا به ســوی خــدا 
در  افــراد  شــقی ترین  حتــی  هســت. 
گرفتــاری و ابتــال، در وقتی کــه  مــوارد 
اســباب و علــل به کلــی از او منقطــع 
بــه  و  می خــورد  تكانــی  می شــود، 
خــدا التجــا می بــرد. ایــن یــك میــل 
وجــود  در  اســت  طبیعــی  و  فطــری 
ــاه و شــقاوت  گن ــه پــرده ی  ک انســان 

را می گیــرد. آن  گاهــی روی 
شرایط دعا

خواست واقعی
دعــا را شــرایطی اســت. شــرط اولــش 
که واقعًا خواســتن و طلب  این اســت 
در وجــود انســان پیــدا شــود و تمــام 
ذرات وجــود انســان مظهــر خواســتن 
می خواهــد  آنچــه  واقعــًا  گــردد، 
اســتدعا  و  احتیــاج  یــك  به صــورت 
بیــن  اســت  فــرق  درآیــد،  و حاجــت 
خوانــدن دعــا و دعــای واقعــی. تا دل 
ــته  ــی نداش ــان هماهنگ ــا زب ــان ب انس
باشــد دعــای واقعــی نیســت. بایــد در 
دل انســان جــدًا و واقعــًا خواســت و 

طلــب پیــدا شــود. 
ایمان و اعتماد به استجابت 

یقیــن  و  ایمــان  دعــا  دیگــر  شــرط 
اســت؛ ایمــان به رحمــت بی منتهای 

از  اینكــه  بــه  ایمــان  احدیــت،  ذات 
فیــض  از  منعــی  هیــچ  او  ناحیــه ی 
کــه  باشــد  داشــته  ایمــان  نیســت؛ 
بــه روی  الهــی هیــچ گاه  دِر رحمــت 
بنــده ای بســته نمی شــود، نقــص و 
قصــور همــه از ناحیــه ی بنــده اســت. 

در حدیــث اســت:
ُظنَّ حاَجَتَك ِباْلباِب 

َ
 ِاذا َدَعْوَت ف

)کافي، ج4، ص311(

حاجــت  می کنــی  دعــا  آنگاه کــه 
کــن. فــرض  آمــاده  در،  دِم  را  خــود 

توبه و استغفار
کنون  که ا شــرط دیگر اینكه حالتی 
و  تغییــر  حالــت  آن  دارد  آرزو  و  دارد 
کنــد، نتیجــه ی  حالــت بهتــری پیــدا 
کوتاهــی و تقصیــر در وظایــف نباشــد 
دارد  کــه  دیگــر حالتــی  به عبــارت   و 
عــوض  حالــت  آن  می کنــد  دعــا  و 
ــی  ــه ی منطق ــت و نتیج ــود، عقوب ش
کــه در  گناهــان او نباشــد  تقصیــرات و 
ایــن صــورت تــا توبــه نكنــد و علــل و 
موجبــات ایــن حالــت را از بیــن نبــرد 

ــت عــوض نخواهــد شــد. آن حال
از  نهــی  و  معــروف  بــه   امــر  مثــاًل 
منكــر واجــب اســت. صــالح و فســاد 
کامــل دارد بــه اجــرا  اجتمــاع بســتگی 
و عــدم اجــرای ایــن اصــل. نتیجــه ی 
منطقــی تــرك امــر بــه  معــروف و نهــی 
کــه میــدان بــرای  از منكــر ایــن اســت 
ــردم  ــر م ــا ب ــود و آن ه ــاز می ش ــرار ب اش

می گردنــد. مســلط 
گیرد دعا نباید جانشین فعالیت قرار 

کــه دعــا واقعــًا  شــرط دیگــر ایــن اســت 
مــوردی  در  باشــد؛  حاجــت  مظهــر 
بــه  دسترســی  انســان  کــه  باشــد 
مطلــوب نــدارد، عاجــز اســت، ناتــوان 

کلیــد حاجتــی  گــر خداونــد  اســت؛ امــا ا
را بــه دســت خــود انســان داده و او 
کار  بــه  از  و  می کنــد  نعمــت  کفــران 
کلیــد مضایقه دارد و از خدا  بــردن آن 
کلیدش در  که  می خواهــد آن دری را 
کننــده اســت بــه روی او  دســت دعا
کلیــد  کار بــردن  کنــد و زحمــت بــه  بــاز 
البتــه چنیــن  بــردارد،  او  از دوش  را 

دعایــی قابــل اســتجابت نیســت.
ایــن  بــرای  خلقــت  نظــام  در  دعــا 
شــود.  عمــل  جانشــین  کــه  نیســت 
دعــا مكّمــل و متّمــم عمــل اســت نــه 

عمــل. جانشــین 
دعا و مسئله  قضا و قدر

جدیــد  و  قدیــم  در  دعــا  دربــارۀ 
بحث هــا و ســؤاالتی شــده، از قبیــل 
بــه  اعتقــاد  بــا  منافــی  دعــا  اینكــه 
قضــا و قــدر اســت؛ بــا قبــول اینكــه 
الهــی  قــدر  و  قضــا  بــا  چیــزی  هــر 
تعیین شــده، اثــر دعــا چــه می توانــد 

باشــد؟
ــا اعتقــاد بــه اینكــه  ــا اینكــه دعــا ب ی
کارهــا را بــر  خداونــد حكیــم اســت و 

وفــق مصلحــت می کنــد منافــی
بــا  می خواهیــم  آنچــه  یــا  اســت. 
دعــا تغییــر دهیــم، موافــق حكمــت و 
گــر  مصلحــت اســت یــا مخالــف آن. ا
موافــق حكمــت اســت، نــه مــا بایــد از 
خــدا بخواهیــم خــالف حكمــت را و 
نــه خــدا چنیــن دعایــی را مســتجاب
حكمــت  مخالــف  گــر  ا و  می کنــد 
کــرد  اســت چگونــه می تــوان قبــول 
کــه بــر طبــق مشــّیت  در نظــام عالــم 

جریــان  باری تعالــی  حكیمانــه ی 
برخــالف حكمــت و  امــری  می یابــد 

واقــع شــود؟ مصلحــت 
یــا آن کــه دعــا بــا مقــام رضا و تســلیم 
و اینكــه انســان بــه آنچــه از جانــب 
خــدا می رســد راضــی و خشــنود باشــد 

منافــی اســت.
بســیار  ســؤاالت،  و  بحث هــا  ایــن 
ســابقه دارد؛ حتــی بخشــی از ادبیات 
مــا را تشــكیل می دهــد. همــه ی ایــن 
کــه  شــده  پیــدا  اینجــا  از  اشــكاالت 
کرده انــد خــود دعــا بیــرون از  گمــان 
اســت،  الهــی  قــدر  و  قضــا  حــوزه ی 
اســت،  الهــی  حكمــت  از  بیــرون 
درصورتی کــه دعــا و اســتجابت دعــا 
نیــز جزئــی ازقضــا و قــدر الهــی اســت 
و احیانــًا جلــوی قضــا و قدرهایــی را 
بــا  نــه  بــه همیــن دلیــل  می گیــرد و 
رضــای، بــه قضــا منافــی اســت و نــه 

بــا حكمــت الهــی.

برگرفته از کتاب »بیست گفتار«، آیت اهلل شهید مطهری
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لذت دعا
کــه قابــل توصیــف  لذت هایــی در زندگــی انســان وجــود دارد 

ــزار مــادى هــم به دســت نمی آیــد. ــا هیــچ اب نیســت و ب
ــما  ــه ش ک ــه اى  ــذت لحظ ــر، ل ــذت ذک ــدا، ل ــا خ ــس ب ــذت ان ل
ــا  ــا در حــال دعــاى عرفــه ی احســاس می کنیــد در حــال نمــاز ی
کمیــل داریــد بــا مرکــز زیبایی هــا و نیكی هــا و  در حــال دعــاى 
ــع  ــوى جم ــد ـ ت ــرف می زنی ــوت ح ــا در خل ــه  اینه ــده  هم آفرینن
هســتید، امــا بــا او احســاس خلــوت می کنیــد، لــذت بســیار 
بســیار  لــذت  امــا  اســت؛  کمیــاب  و  دیریــاب  اســت؛  باالیــی 
کرده ایــد.  عجیبــی اســت. قاعدتــا شــماها هــم ایــن را تجربــه 
گاه گاهــی همــه  انســان ها ایــن حالــت را تجربــه می کننــد؛ 
ــه اى  ــه اى، دقیق ــد و لحظ ــش می آی ــواردى پی ــا م ــراى آن ه ب
و یــا ســاعتی ایــن لــذت را احســاس می کننــد. مشــكل مــا ایــن 
گرفتارى هــاى دوروبرمــان  آلودگی هــا و  کــه به خاطــر  اســت 
لحظــه  آن  در  امــا  دهیــم؛  ادامــه  را  لحظــه  آن  نمی توانیــم 
کننــد، میــل و  گــر زیباتریــن چیزهــا را هــم بــر شــما عرضــه  ا
رغبتــی نداریــد، دلتــان می خواهــد در همــان خلــوت انــس بــا 
خــدا و تبــادل زمزمــه  محبت آمیــز بــا پــروردگار وقــت خــود را 

بگذرانیــد. 
مقام معظم رهبری؟ظفح؟، دیدار با اعضاى جامعه  اسالمی دانشجویان، 15 بهمن 1383

عرفه ای در کنار مادرم
روایت رهبر انقالب از انجام اعمال روز عرفه در کنار خانواده

یــادم اســت هنــوز بالــغ نبودم که اعمال روز عرفــه را بجا آوردم. 
اعمــال آن روز، طوالنــی هــم هســت - البــد آشــنا هســتید؛ خیلــی 
از جوانــان بــا آن اعمــال آشــنا هســتند - چنــد ســاعت طــول 
می کشــد. اعمــال، از بعــد از نمــاز ظهــر و عصــر شــروع می شــود و 
گــر انســان بخواهــد بــه همه آن اعمال برســد، شــاید تــا نزدیک  ا

غــروِب روزهــای نه چنــدان بلنــد بــه طــول می انجامــد.
ــم  ــادرم ه ــون م ــادرم - چ ــا م ــه ب ک ــت  ــادم اس ــن ی ــت م آن وق
خیلــی اهــل دعــا و توّجــه و اعمــال مســتحبی بــود - می رفتیــم 
کوچكــی  کــه ســایه بــود - منــزل مــا حیــاط  گوشــه حیــاط  یــک 
ــم، چــون مســتحب اســت  داشــت، آنجــا فــرش پهــن می کردی
کــه اآلن  گــرم بــود؛ آن ســال هایی  کــه زیــر آســمان باشــد - هــوا 
در ذهنــم مانــده، یــا تابســتان بــود، یــا شــاید پاییــز بــود، روزهــا 
ســاعت های  و  می نشســتیم  ســایه  آن  در  بــود.  بلنــد  نســبتًا 
دعــا  هــم  می دادیــم.  انجــام  را  عرفــه  روز  اعمــال  متمــادی، 
داشــت، هــم ذکــر و هــم نمــاز. مــادرم می خوانــد، مــن و بعضــی 
ــی و  ــم. دوره جوان ــد، می خواندی ــم بودن ــا ه ــرادر و خواهره از ب
نوجوانــی مــن این گونــه بــود؛ دوره ُانــس بــا معنویــات و بــا دعــا 

و نیایــش.
گفت وشنود با جمعی از جوانان و نوجوانان، 14 بهمن 1376
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اینجا عرفات است ...
نقطــه ای  اســت.  عرفــه  روز  ســاعات  آخریــن 
مقابــل  در  عرفــات  صحــرای  نــام  بــه  زمیــن  از 
و  بی حــد  ســتارگاِن  و  کهكشــان  میلیاردهــا 
گســترده شــده اســت. آفتــاب آخریــن  بی شــمار 
کوه هــا و تپه هــا و ماهورهــا و  اشــعۀ خــود را بــر 

می افشــاند.  عرفــات  ســوزان  دشــت 
گونی  در چنیــن فضایــی صداها و ناله های گونا

کرات و فضاهــا طنین می اندازد.  تــا دورتریــن 
از  طبیعــت،  جهان نمــای  جــاِم  صفحــۀ 
و  تپــش  در  دل هــا  کــه  مختلفــی  قیافه هــای 
دســت ها به ســوی آســمان دارنــد، عكس بــرداری 
می کنــد. بعضــی پیشــانی از خــاك برمی دارنــد، 
گونه هایشــان.  مرواریدهایی از اقیانوس جان بر 
ــه  ــد، بارق ــن می افتن ــر زمی ــو ب ــر به زان ــی دیگ بعض
لبانشــان.  بــر  بارالهــا  کلمــه  ربوبــی در دل هــا و 
ک آلــود و موهــای  بالباس هــای خا گــروه دیگــر 
گودرفتــه، ولــی شــعله های  ژولیــده و چشــمان 
هــم  عرفــات،  بیابــان  دیدگانشــان.  در  رّبانــی 
بی نهایــت  بــه  رو  کــه  اســت  رصدگاهــی  چــون 
دوربین هــای  بــا  نیایشــگران  و  نصب شــده 
قــرار  نظــاره  مــورد  را  بی نهایــت  آن  مختلفــی، 
داده انــد. در نقطــه ای از ایــن صحــرای ملكوتــی، 
نیایــش  بــه حالــت  کوهــی  دامنــۀ  شــخصی در 
به ســوی  دســت ها  ملكــوت،  در  دل  درآمــده، 
آســمان، چشــم بــه آفــاِق بیكــران، گاهی تبّســمی 
گاهــی دانه هایــی از اشــك  از ابتهــاج بــر لبانــش، 
شــوق در چشــمانش، تمــام جهــان را بــه یک ســو 

نهــاده، یــا به عبارت دیگــر تمــام جهــان هســتی 
پیــش  واحــد،  یــك  به عنــوان  و  به یک بــاره  را 
گســترده و بی نهایــت پایینــی را بــا  چشــم و دل، 
ک در تمــاس  بی نهایــت بــاال به واســطه دل  پــا

نهــاده اســت. 
ــت؟ او  کیس ــد  ــش می کن ــه نیای ک ــخص  ــن ش ای
ایــن  گوینــده  ابی طالــب؟امهع؟  بــن  علــی  فرزنــد 

کــه: جملــه اســت 
ــا  »مــن چیــزی را ندیــدم، مگــر این کــه خــدا را ب

آن و پیــش از آن و بعــدازآن دیــدم.«
حقیقــت  و  حــق  راه  ســالك  شــخص،  ایــن 
و  رضــوان اهلل  و  اهلل  وجــه  راســتیِن  عاشــق  و 
ایــن  اســت.  علــی؟امهع؟  بــن  حســین  لقــاءاهلل، 
کاروان ســاالر شــهیداِن اصــول انســانی  اســت آن 
ایــن  در  او  وجــود.  عالــِم  واالی  ارزش هــای  و 
نیایــش، راه هــای اّتصــال بــه اشــعه ملكوتــی را در 
ارتباطــات چهارگانــه )ارتبــاط انســان بــا خــدا، بــا 
ع خــود(  ــا همنــو ــا جهــان هســتی، ب خویشــتن، ب

می کنــد. بیــان  بشــریت  بــرای 
ــا، به اضافــه، شــكوفایی  ــِش زیب او در ایــن نیای
وصــال از عالــم اعــالی ربوبــی می گیــرد و بــه ایــن 
ک نشــینی می تواننــد  کــه در عیــن خا موجــودات 
بــا عالــم پــاك از مــاّده و ماّدیــات ارتبــاط برقــرار 
کننــد، تحویــل می دهــد. او درعین حــال بــا ایــن 
رابطــه  واقعی تریــن  و  منطقی تریــن  نیایــش، 
انســان را بــا خداونــد مهربــان توضیــح می دهــد. 
آری، ایــن نیایش کننــده، حســین بــن علــی؟امهع؟ 

اســت.
عالمه محمدتقی جعفری ؟هر؟

نیایش امام حسین؟س؟ در صحرای عرفات، صفحه 13 و 14 

نیایش چیست؟

کــه میــان انســان  آن حالــت روحــی 
ایجــاد  انــس  رابطــۀ  معبــودش  و 
نمــوده و او را در جاذبــۀ ربوبــی قــرار 
می دهــد، نیایــش نامیــده می شــود. 
موقعیــت  شــما  کــه  هنــگام  آن  در 
واقعــی خــود را در جهــاِن باعظمــِت 
حــال  در  می کنیــد،  درك  هســتی 
نیایــش بــه ســر می بریــد، زیــرا فقــط 
که تمــام »خود«  در ایــن حال اســت 
ــر  ــار در زی ــی بی اختی ــد تابلوی را مانن
ــد نهاده ایــد.  ــاِش َاَزل و َاَب دســت نّق
امتــداد  در  می خواهیــد  گــر  ا
هــم  را  لحظاتــی  خــود،  زندگانــی 
روانــی  هیجــان  جدی تریــن  از 
بهره منــد شــوید، دقایقــی چنــد روح 
کنیــد.  وادار  نیایــش  بــه  را  خــود 
شــؤون  تمــام  می خواهیــد  گــر  ا
گرفته  زندگــی شــما اصالتــی به خــود 
و قابــل تفســیر بــوده باشــد، برویــد و 
َدمــی چنــد در حــال نیایــش باشــید.

عالمه محمد تقی جعفری ؟هر؟
نیایش امام حسین؟س؟ در صحرای عرفات، ص3
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همۀ هستی انسان
اساســًا انســان از خــودش چیــزی نــدارد و در ایــن عالــم او فقــط 
مالــک دعاســت. وجــود مبــارک امــام حســین؟ع؟ ناتوان تریــن 
کــه از دعــا کردن عاجز باشــد و می فرماید:  مــردم را کســی می دانــد 

عاِء«  اِس  َمْن َعَجَز َعِن الدُّ ْعَجُز النَّ
َ
»أ

)بحار االنوار، ج90، ص286(

گرفتــن مســتحب  گرچــه روزه  بــه همیــن جهــت در روز عرفــه 
گــر روزه موجــب  کــه ا اســت امــا بــه خاطــر اهمیــت آن فرموده انــد 
کــردن بازمــی دارد دعــا خوانــدن بــر روزه  ضعــف می شــود و از دعــا 
تقــدم دارد. یكــی از زیباتریــن و شــیرین ترین دعاهــا مناجــات 
نیایشــی  مهم تریــن   ... اســت  عرفــه  روز  در  حســین؟ع؟  امــام 
کــه جنبــه سیاســی، عبــادی حــج و زیــارت را به خوبــی تبییــن 
می کنــد دعــای عرفــه عــارف معــروف در بیــن اهــل معرفــت و 
کــوی شــهود و شــهادت، ســاالر جانبــازان میــدان  ســیر شــاهدان 
کان و آزادگان در ســاحت  نبــرد توحیــد علیــه طاغــوت، و ســرور پــا
فضیلــت حضــرت حســین بــن علــی؟امهع؟ اســت. ایــن دعــا هــم 
کفرســتیزی و راه طاغوت زدایــی و رســم سلحشــوری و  دســتور 
ســنت ســرکوبی جنایتــكاران را ارائــه می کنــد و ظهــور والیــت الهــی 
را نشــان می دهــد و هــم تجلــی هســتی و ذات اقــدس خداونــد و 
گســترده و همه جانبــه آن ذات مقــدس و خفــای هرچــه  ظهــور 
غیــر اوســت، در پرتــو نــور او و پــی بــردن بــه او از خــود او، بــه غیــر 
او بهــا نــدادن و غیــر او را بــه او شــناختن و ذاتــش را عیــن شــهود 

و مســتغنی از استشــهاد دانســتن را تفهیــم می کنــد.

آیت اهلل جوادی آملی، /درس اخالق، اول بهمن 1382

امام حسین؟ع؟ مظهر عّزت خدا
ُزوَن ِه َيَتَعزَّ ْوِلَياُؤُه ِبِعزِّ

َ
أ

َ
َعِة ف

ْ
ف ُموِخ َو الرِّ َيا َمْن َخصَّ َنْفَسُه ِبالشُّ

ُهْم ِمْن 
َ
ْعَناِقِهْم ف

َ
ِة َعَلي أ َو َيا َمْن َوَضَعْت َلُه اْلُمُلوُك ِنرَي اْلَمَذلَّ

َسَطَواِتِه َخاِئُفوَن
ــژه  ــی، وی کمال ــه هــر  ک مقتضــای بینــش توحیــدی آن اســت 
ذات اقــدس الهــی اســت، از ایــن رو عــزت نیــز مختــص اوســت 
گــر بخواهنــد از عــّزت یــا  و دیگــران اصــاًل عزتــی ندارنــد، پــس ا
کمــاالت بهره منــد شــوند، در ســایه خالفــت الهــی و آیــت  ســایر 

حــق بــودن، شــدنی اســت.
... امــام حســین؟ع؟ از نــوادر اولیــای الهــی و مظهــر عــّزت 
خداست و دیگران نیز براثر ارتباط با او و دیگر معصومان؟مهع؟ 
ـ بــه  ـ ایــن ارتبــاط به صــورت پیــروی از خــدا ظهــور می کنــد 
کننــد، نه تنهــا عــّزت  گنــاه  گــر سرکشــی و  عــّزت می رســند. امــا ا
اصلــی و ذاتــی و حقیقــی ندارنــد، بلكــه از عــّزت تبعــی و عرضــی 
ســرفرازی  مقابــل  در  ازایــن رو،  بی بهره انــد.  نیــز  مجــازی  و 
مجــازی انبیــاء و اولیــای الهی، جبابره و ســالطین ستم پیشــه، 
هیــچ عّزتــی، حتــی عــّزت مجــازی ندارنــد. ســربلندی ادعایــی 
گنــاه اســت و براثــر  آن هــا درونــی و غلــط و پنــداری و برگرفتــه از 
طغیــان و عصیــان، خودشــان را عزیــز می پندارنــد... ازایــن رو، 

امــام حســین؟ع؟ عرضــه مــی دارد: 
تنهــا اولیــای خــدا براثــر پیوند با او عزیز می شــوند، اما ســالطین 
غ  کــه چنیــن ارتباطــی بــا خداونــد ندارنــد، یــو و عزیــزان خیالــی 

گــردن خویــش نهاده انــد. ذّلــت بــر 

آیت اهلل جوادی آملی
برگرفته از مجله میقات حج، زمستان 1381، شماره چهل و دو 
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َو  َراَك 
َ
أ ّنِ 

َ
َکأ ْخَشاَك 

َ
أ ِن 

ْ
اْجَعل ُهّمَ 

َّ
الل

ْعِصَیِتَك  ْسِعْدِن ِبَتْقَواَك َو َل ُتْشِقِن ِبَ
َ
أ

تریــن درجــه خشــّیت  خدایــا! مــرا بــه باال
کــه انــگار می بینمــت. برســان، آنگونــه 

گــردان،  و بــه وســیله تقــوا، ســعادتمندم 
بدبختــی ام  بــه  نافرمانــی ات  بــا  و 

. ن مکشــا
َوِخْر ِلی یِف َقضاِئَك  َو َباِرْك ِلي ِف َقَدِرَك 
ِخیَر 

ْ
ْرَت َو لَ َتأ

َ
ّخ

َ
 َما أ

َ
ِحّبَ َتْعِجیل

ُ
َحیّتَ لَ أ

ت
ْ
ل َما َعّجَ

ــرای  ــت ب ــر و برک ــَدرت خی
َ

ــا و ق و در قض
ــرار ده! مــن ق

کــه تأخیــر را در تعجیل هــای تــو  تــا آنجــا 
و تعجیــل را در تأخیرهــای تــو نپســندم. 
ِن

ُ
 َمْن َتِكل

َ
ي ِإل ِ

َ
ِن ِإل

ْ
 َغْیِرَك َفالَ َتِكل

َ
َو ِإل

ُمِن   َبِعیٍد َفَیَتَجّهَ
َ

ْم ِإل
َ
یٍب َفَیْقَطُعِن أ  َقِر

َ
 ِإل

َو  ّبِ  َر ْنَت 
َ
أ َو  ِلي  ْسَتْضَعِفنَی  ُ الْ  

َ
ِإل ْم 

َ
أ

ْمِري
َ
َمِلیُك أ

و مرا به غیر خودت وامگذار! 
که وا می گذارى!؟ خدایا مرا به 

کــه بــا مــن قطــع رابطــه   بــه نزدیــکان 
کننــد!؟

کــه بــا مــن خشــونت و  یــا بــه بیگانــگان 
نفــرت آغازنــد!؟

کــه مــرا ضعیــف و ناتــوان   یــا بــه آنــان 
خواهنــد!؟

کــه تــو پــروردگار من و مالك   در صورتــی 
امــور من هســتی.

ْشَرَقْت 
َ
ِذي أ

َّ
َك َیا َرّبِ ِبُنوِر َوْجِهَك ال

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
َفأ

ِبِه  ُکِشَفْت  َو  َماَواُت  الّسَ َو  ْرُض 
َ ْ
ال ُه 

َ
ل

یَن  ِخِر
ْ

ِلنَی َو ال ّوَ
َ ْ
ْمُر ال

َ
َح ِبِه أ

ُ
َمات َو َصل

ُ
ل

ُ
الّظ

ِب   
َ

ُتْنِزل َل  َو  َغَضِبَك   
َ

َعل یَتِن  ُتِ  
َ
ل ْن 

َ
أ

َسَخَطك
مــن  پــروردگار  اى  تــو  از  پــس 
ــه  ک ــت  ــور جمال ــه ن ــت می کنم ب درخواس
زمین و آسمان را روشن کرده و تاریکی-
هــا را از جهــان برانداختــه و اصــاح امــر 
کــه  ــدان بســته اســت  اولیــن و آخریــن ب
مــرا در حــال قهــر و غضبــت نمیرانــی و 

بــر مــن نــازل نگردانــی. خشــمت 
ا  َذاِهُب ِف َسَعِتَ َ ْنَت َکْهِف ِحنَی ُتْعِییِن الْ

َ
أ

ا  ْرُض ِبُرْحِبَ
َ ْ
َو َتِضیُق ِبَ ال

کــه  هنگامــی  پناهــم،  تویــى  خدایــا! 
بــر  وســعت  همــه  بــا  زندگــی  راه هــای 
مــن مشــکل می شــود و زمیــن بــا همــۀ 

می گــردد. تنــگ  مــن  بــر  فراخــی اش 
ِرْمِن َو َعُظَمْت  ْم َيْ

َ
ُه ُشْكِري َفل

َ
 ل

َّ
َیا َمْن َقل

َ
ْم َیْفَضْحِن َو َرآِن َعل

َ
َخِطیَئِت َفل

ِن( 
ْ
ُذل ِن )َيْ ْم َیْشَهْر

َ
َعاِص َفل َ  الْ

مــن،  انــدک  بــا وجــود شــکر  آنکــه  اى 
بــزرگ  خطــاى  و  نســاختی  محرومــم 

نکــردى و  مــرا رســوا  و  کــردم  و بســیار 
مــرا در حــال عصیــان بســیار دیــدى و 

نکــردی. بى آبرویــم 
َو  ْحَساِن  ِ

ْ
ال َو  ْیِر  َ ِبالْ َعاَرَضِن  َمْن  َیا 

ِعْصَیان
ْ
َساَءِة َو ال ِ

ْ
َعاَرْضُتُه ِبال

بــا خوبــى و احســانش خــود  اى آنکــه 
را بــه مــن نشــان داد و مــن در عــوض 
ــا بــدی و نافرمانــی در مقابلــش ظاهــر  ب

شــدم.
ْعِرَف 

َ
ْن أ

َ
مَياِن ِمْن َقْبِل أ ِ

ْ
َیا َمْن َهَداِن ِلل

ُشْكَر اِلْمِتَنان
کــرد، پیش  اى آنکــه بــه ایمــان هدایتــم 
از آنکــه مــن، شــکر در مقابــل نعمــت را 

بشناســم!
ْیَتِن َفاْرَتَكْبُت  َمْرَتِن َفَعَصْیُتَك َو َنَ

َ
ي أ ِ

َ
ِإل

ْعَتِذَر َو 
َ
ْصَبْحُت َل َذا َبَراَءٍة ِلي َفأ

َ
َیَك َفأ َنْ

َك 
ُ
ْسَتْقِبل

َ
أ َشْ ٍء  ّيِ 

َ
َفِبأ ْنَتِصَر. 

َ
َفأ ٍة  ُقّوَ َذا  َل 

ْم ِبِلَساِن 
َ
ْم ِبَبَصِري أ

َ
 ِبَسْمِعي أ

َ
َي أ َیا َمْولَ

ِنَعَمَك  َها 
ُّ
ُکل ْیَس 

َ
أل ِبِرْجِل .  ْم 

َ
أ ِبَیِدي  ْم 

َ
أ

َك 
َ
َفل َي  َمْولَ َیا  َعَصْیُتَك  َها  ِ

ّ
ِبُكل َو  ِعْنِدي 

ُة ... ّجَ ُ الْ
خدایــا! تــو فرمــان دادی و مــن عصیــان 
کــردی و مــن نهــی تــو را  کــردم. تــو نهــی 

مرتکــب شــدم.
گذاشــته ام؛  کنــون، زمــان  را پشــت ســر  ا

بــرای  عــذری،  و  توجیــه  آنکــه  بــى 
کرده هــای خویــش داشــته باشــم و بــى 
آنکــه تــوش و تــوان و پشــت و پناهــی 

بــرای خــود تــدارک دیــده باشــم.
تــو  دیــدار  بــه  روی  کدامیــن  بــا  پــس 

؟ بم بشــتا
بــا  گوش هایــم؟  بــا  مــن!  آقــای 
چشــم هایم؟ بــا زبانــم؟ بــا دســت هایم؟ 
بــا پاهایــم؟ مگــر نــه اینکــه همــه این هــا 
نعمت هــای توســت در نــزد مــن؟ و مگــر 
نــه اینکــه مــن بــا همــه این هــا مرتکــب 

گنــاه شــده ام؟
خدای من حجت توراست ...

 
ً
َنِصیبا ِة  َعِشّیَ

ْ
ال َهِذِه  ِف  ُهّمَ 

َّ
الل َنا 

َ
ل  

ْ
َفاْجَعل

ِ َخْیٍر َتْقِسُمُه َبنْیَ ِعَباِدَك 
ّ

ُکل ِمْن 
َبَرَکٍة  َو  َتْنُشُرَها  ٍة  َرْحَ َو  ِبِه  ِدي  َتْ ُنوٍر  َو 
َیا  َتْبُسُطُه  ٍق  ِرْز َو  َها 

ُ
ل ِ
ّ
ل َ تُ َعاِفَیٍة  َو  ا  َ ُتْنِزلُ

نی اِحِ ْرَحَم الّرَ
َ
أ

از  شــامگاه،  ایــن  در  خــدا!  ای  پــس 
کــه میــان  هرچــه خیــر و نیکــی و خوبــى 
و  می کنــی  تقســیم  خویــش  بنــدگان 
هدایــت  آن  وســیله  بــه  کــه  نــوری  از 
کــه  می بخشــی و از مهربانــی و لطفــی 
کــه  عافیتــی  لبــاس  از  و  کنــی  می پرا
کــه  روزی ای  ســفره  از  و  می پوشــانی 
بهره منــد  نیــز  را  مــا  می گســترانی، 
گــردان! ایــن مهربان تریــن مهربانــان!
َت ِلي َو َکْیَف 

ْ
ل

َ
ِن َو َقْد َتَكّف

ُ
َکْیَف َتِكل ی  ِ

َ
ِإل

ِخیُب َو 
َ
َکْیَف أ ْم 

َ
اِصُر ِلي أ ْنَت الّنَ

َ
َضاُم َو أ

ُ
أ

ِفُّ ِب. َ ْنَت الْ
َ
أ

رهایــم  اســت  ممکــن  چگونــه  خدایــا! 
مــن  عهــده دار  کــه  حالــی  در  کنــی، 
در  شــوم  پایمــال  چگونــه  و  شــدی، 
یــا  هســتی،  مــن  یــاور  تــو  کــه  حالــی 
ــه ممکــن اســت ناامیــد شــوم، در  چگون
کــه این چنیــن بــه مــن مهربانــی؟ حالــی 
َما  َو  َعْنَك  ْبَعَدِن 

َ
أ َو  ِمّنِ  َبَك  ْقَر

َ
أ َما  ي  ِ

َ
ِإل

ُجُبِن َعْنَك. ِذي َيْ
َّ
ا ال َ َفَك ِب فَ

َ
ْرأ

َ
أ

خدایــا! چــه انــدازه تــو بــه مــن نزدیکــی، 
چــه  و  دورم!  تــو  از  مــن  انــدازه  چــه  و 
داری!  رأفــت  مــن  بــه  نســبت  انــدازه 
پــس آخــر چه چیــز مــرا از تــو این همــه 
کــرده و حجــاب بیــن مــن و تــو شــده  دور 

اســت؟
َکَرُمَك َو  ْنَطَقِن 

َ
ْؤِمي أ

ُ
ْخَرَسِن ل

َ
َما أ

َّ
ُکل ي  ِ

َ
إل

ْطَمَعْتِن ِمَنُنَك.
َ
ْوَصاِف أ

َ
َما آَیَسْتِن أ

َّ
ُکل

و  ضعــف  بــه  نظــر  هــرگاه  خدایــا! 
کــرد  ناقابلــی ام، مــرا در مقابــل تــو الل 
گرفــت،  و جــرأت ســخن گفتن را از مــن 
کــرم تــو مــرا بــه ســخن در آورد. و هــرگاه 
اخــاق و اوصافــم مــرا از اصــاح خــود 
کــرد، نعمت هــای تــو مــرا امیــد  ناامیــد 

. بخشــید

فرازهایی از دعای عرفۀ امام حسین ؟س؟
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جدایـــملبیـــک کـــه در دل عرفـــات اســـت و منایم نمودنـــد  خویـــش  از  کـــه  لبیـــک 

کجایـــملبیـــک که ســـر تـــا بـــه قـــدم محـــو خدایم بـــه  ندانـــم  وز  امـــر کـــه  لبیـــک 

راهســـپارش دل  کـــه  ســـوزنده  وادی  پیداســـت دو صـــد باغ گل از هر ســـرخارشآن 

زغبـــارش خدائـــی  رنـــگ  همـــه  هر کس بـــه زبانی شـــده هم صحبت یارشدارنـــد 

وهـــی بـــه دعایند خداینـــدقومـــی بـــه مناجـــات و گر آغـــوش  در  ســـفرکرده  خویـــش  از 

پاســـت زهراســـتپـــای جبـــل الّرحمـــه یکـــی زمزمـــه بر یوســـف  دل  فریـــاد  زمزمـــه،  ایـــن 

اســـتاین سوز حسین است که خود بحر نجات است عرفـــات  دعـــای  مشـــغول  و  می ســـوزد 

بـــوددیشـــب چه شـــبی و چـــه مبارک ســـحری بود خبـــری  مشـــعر  وادی  در  و  غافـــل  مـــا 

اما نتوان گفت که مهدی چه شبی داشتهر ســـوخته دل تا به ســـحر تاب و تبی داشت

ندیدیـــد؟ای مشـــعریان دوش به مشعر که رسیدید شـــیعه  گمشـــده  از  اثـــر  آیـــا 

نشـــنیدید مهـــدی  نالـــۀ  شـــب  دل  نچیدیـــد؟آیـــا  لالـــه  رخـــش  زگلســـتان  آیـــا 

بـــودآن گمشـــده مه تا به ســـحر شـــمع شـــما بود شـــما  جمـــع  در  فاطمـــه  پســـر  دیشـــب 

وز بـــه هـــر خیمـــه بگردیـــد و بجوئیـــد بشـــوییدامـــر دیـــده  آینـــۀ  از  گنـــه  گـــرد 

بجوییـــد و  بگردیـــد  خیمـــه  هـــر  داخـــل  یابـــن الحســـن از ســـوز دل خســـته بگوییـــددر 

ببینیـــد دلـــدار  چهـــرۀ  منـــا  بـــه  ببینیـــدشـــاید  یـــار  رخ  بخواهیـــد  یـــار  از 

وز کـــه حجـــاج بـــه صحـــرای مناینـــد خداینـــدامـــر آغـــوش  در  و  جداینـــد  خویـــش  از 

دعاینـــد ســـرگرم  همـــه  ســـراپا  فزاینـــدلب بســـته  وح  ر نفـــس  بـــا  خـــدا  ذکـــر  در 

ا  لـــه منـــا ر مـــه و نا مز ز ز نـــد پـــر ا د راکر بـــلا  و  کـــرب  ره  بگرفتـــه  قافلـــه  یـــک 

دارنـــدایـــن قافلـــه از عشـــق به جـــان سلســـله دارند فاصلـــه  قافله هـــا  بـــا  قافلـــه  ایـــن 

دارنـــد قافلـــه  هـــر  دل  در  جـــا  قافلـــه  ولـــه دارنـــدایـــن  ایـــن قافلـــه تـــا مســـلخ خـــون هر

بپوشـــندایـــن قافلـــه تـــا کعبۀ جـــان خانه بدوشـــند احـــرام  جامـــۀ  گلـــو  خـــون  از 

خدائـــی رنـــگ  بـــا  همـــه  حاجـــی  ون گشـــته شـــده کـــرب و بلاییهفتـــادودو  از مکه بر

ویش و ر گلویـــشاصغـــر کـــه پدر بوســـه زند بر ســـر زســـفیدی  شـــهادت  پیداســـت 

رفـــتخیزیـــد جوانـــان کـــه علی اکبرتـــان رفـــت پیغمبرتـــان  ریحانـــۀ  ریحانـــۀ 

رفـــتاز مکـــه ســـوی کرب و بـــلا رهبرتـــان رفت اصغرتـــان  علـــی  اطفـــال  بـــه  گوییـــد 

از کعبه بپرســـید که عّباس کجا رفت؟ای اهـــل منـــا شـــمع دل نـــاس کجـــا رفـــت؟

بـــودای اهـــل منـــی کعبـــه پر از نـــور و صفـــا بود شـــما  بیـــن  علـــی  بـــن  حســـین  وز  دیـــر

بـــودســـیلاب سرشـــکش به رخ و گـــرم دعا بود بـــلا  و  کـــرب  او  کعبـــۀ  ازل  وز  ر از 

وز به هجـــرش همـــه گریان بنشـــینید ببینیـــدامـــر نیـــزه  ســـر  بـــه  را  او  ســـر  فـــردا 

مدینـــه زن هـــای  ز  بپرســـید  ـــه 
ّ

مک زینب به کجـــا رفت کجا رفت ســـکینه؟در 

ســـینه؟ ز  بـــرآورده  نالـــه  چـــرا  حزینـــه؟کلثـــوم  زهـــرای  مظلومـــۀ  دختـــر  کـــو 

نالـــه و  شـــیون  بـــا  یکســـره  دختـــرکان  سه ســـاله؟ای  رفتـــه  کجـــا  بپرســـید  و  خیزیـــد 

آیـــد خبـــر  مدینـــه  بـــه  وزی  ر قافلـــه  آیـــدزیـــن  خونین جگـــر  زینـــب  بـــلا  و  کـــرب  از 

آیـــد ســـفر  از  داغ  هفتـــادودو  آتـــش  برآیـــدبـــا  نالـــه  نبـــی  محـــراب  و  منبـــر  از 

میثـــم دل  زد  بلـــر شـــعله  ایـــن  از  حشـــر  عالـــمتـــا  همـــه  جـــان  میثـــُم،  دل  نـــه  تنهـــا 

میل جدائی ...

استاد حاج غالمرضا سازگار )میثم(

عرفه و عاشورا
کــه همــه اش  ــد  عاشــورا عمــل عرفــه اســت و امــام خواســت بگوی

حــرف نیســت. 
کــوه عرفــات ایســتادم ایــن دعــا را خوانــدم و  مــن در دامــن ایــن 

کــردم.  اشــک ریختــم و در عاشــورا هــم پیــاده 
کرده ایــم امــا امــام حســین؟ع؟ ایــن  مــا عرفــه را از عاشــورا جــدا 
کــرده اســت؛ در عرفــات دعــا را بــا چشــم های  دو را باهــم منضــم 
اشــک بار خوانــد و روز عاشــورا هــم همــان دعــا را بــا بــدن زخــم 

کــرد.  شــده پیــاده 

گرفته از سخنرانی تاریخ 93/7/28 ، ایكنا مرحوم آیت اهلل ضیاءآبادی، بر 
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دعای عرفه امام سجاد؟س؟
کــه مشــهور ترین  ادعیــه مختلفــی از معصومیــن؟مهع؟ در روز عرفــه وارد شــده اســت 
آن هــا، دعــای عرفــۀ حضــرت سیدالشــهدا و بعــدازآن دعای عرفۀ امام ســجاد؟س؟ 

است.
کــه دعــای چهل وهفتــم و طوالنی تریــن دعــای صحیفــه ســجادیه  ایــن دعــا 
کوتاه تر از دعای عرفه امام حســین؟ع؟  اســت، در ۱۳۳ فراز تنظیم شــده و اندکی 

و در میــان دعاهــای صحیفــه ســجادیه، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.
مضامیــن ایــن دعــا قرابــت خاصــی بــا دعــای عرفــه امــام حســین؟ع؟ دارد و بنــا 
کــه امــام حســین؟ع؟ دعــای عرفــه را  به احتمال قــوی امــام ســجاد؟ع؟ در روزی 
کــه حضــرت بــا فرزندانشــان  کنــار پــدر بودنــد زیــرا در روایــت دارد  می خواندنــد در 

آمــده بودنــد.
ــرت  ــه حض ــای عرف ــیر دع ح و تفس ــر ــی ش ــا را به نوع ــن دع ــزرگان ای ــیاری از ب بس
سیدالشــهدا؟ع؟ دانســته اند. ایــن دعــا حــاوی مضامینــی عالــی در خداشناســی و 
ع مهدویــت در دوران دشــوار بعــد از  امــام شناســی اســت و حتــی اشــاراتی بــه موضــو

واقعــه عاشــورا دارد.

اِن  ْنَت الّدَ
َ
َه ِإل أ

َ
ْنَت اهَّلُل ل ِإل

َ
َوأ

ِه. َعاِلي ِف ُدُنّوِ
ْ
ِه َوال ّوِ

ُ
ِف ُعل

کــه جــز تــو  تویــى آن خدایــى 
معبــودى نیســت، درعین حــال 
و  نزدیکــی  بلندمرتبــه ای،  کــه 
درعین حــال کــه نزدیکــی، رفیع 

و بلندمرتبــه ای.
 ِ

ّ
ْدَت ِدیَنَك ِف ُکل ّیَ

َ
َك أ ُهّمَ ِإّنَ

َّ
الل

 ِلِعَباِدَك 
ً
ما

َ
َتُه َعل ْ قَ

َ
َواٍن ِبِإَماٍم أ

َ
أ

َت 
ْ
ْن َوَصل

َ
 ِف ِبالِدَك َبْعَد أ

ً
َوَمَنارا

یَعَة  ِر
َ

َتُه الّذ
ْ
ْبِلَك َوَجَعل ُه ِبَ

َ
َحْبل

 ِرْضَواِنَك َواْفَتَرْضَت َطاَعَتُه 
َ

ِإل
َمْرَت 

َ
َوأ َمْعِصَیَتُه  ْرَت 

َ
َوَحّذ

ِعْنَد  آِء  َواِلْنِتَ َواِمِرِه 
َ
أ ِباْمِتَثاِل 

ٌم َول  َمُه ُمَتَقّدِ ن ل َیَتَقّدَ
َ
ِیِه َوأ َنْ

ٌر َفُهَو ِعْصَمُة  ّخِ
َ
َر َعْنُه ُمَتأ

َ
ّخ

َ
َیَتأ

ْؤِمِننَی َوُعْرَوُة  ُ الالِئِذیَن َوَکْهُف الْ
نَی. ِ

َ
َعال

ْ
آُء ال َبَ ِكنَی َو َتَمّسِ ُ الْ

خدایــا تــو در هرزمانــی، دینــت را 
کــردى  به وســیله امامــی تأییــد 
و او را نشــانه اى بــراى بندگانت 
ســرزمین هایت  در  عامتــی  و 
قــراردادی، پس ازآنکــه رشــته او 
را به ریسمان خود وصل کردى 
رضــوان  بــراى  طریقــی  را  او  و 
خــود قــراردادی و طاعتــش را 
واجــب و معصیتــش را ممنــوع 
کــه اوامــر  کــردى  ســاختی و امــر 
کنیــم و نواهــی او  او را امتثــال 
را مرتکــب نشــویم  و هیچ کــس 
بــر او پیشــی نگیــرد و از او عقــب 
نیفتــد کــه او پنــاه پناه آورندگان 
و جایگاه مؤمنان و مستمســك 
چنگ زنندگان و چشم روشــنی 

عالمیــان اســت.
ِبَ اِلْزِدَجاَر َعْن َقَبآِئِح 

ْ
ْشِعْر َقل

َ
َو أ

َباِت ْو َ َئاِت َوَفَواِضِح الْ ّیِ
الّسَ

و در قلب من چنان شــعورى قرار 
ده کــه از  زشــتی هاى گناهــان و 
رسوایى های معاصی نفرت پیدا 

کنم.
ْدِن ِبَتْوِفیِقَك َو َتْسِدیِدَك و  ّیِ

َ
َو أ

 ِ
ِة َوَمْرِضّ ّیَ  َصاِلِح الّنِ

َ
ِعّنِ َعل

َ
َوأ

َعَمِل
ْ
َقْوِل َوُمْسَتْحَسِن ال

ْ
ال

پشــتیبانی  و  توفیــق  بــا  و 
خــود مــرا تأییــد فرمــا و مــرا در 
گفتــار مــورد  نیــت شایســته و 
رضایــت و رفتــار نیکــو یــارى 

کــن.
ِن 

ُّ
َبنْیَ َعُدّوٍ ُیِضل  َبْیِن َو

ْ
َوُحل

َوَهًوى ُیوِبُقِن َوَمْنَقَصٍة َتْرَهُقِن

و تــو بیــن مــن و بیــن دشــمنی 
گمــراه  مــرا  می خواهــد  کــه 
کــه  نفســی  خواهــش  و  کنــد 
مــرا هــاك می گردانــد و زیانــی 
کــه همــه وجــودم را می گیــرد، 

ــاش. ــع ب مان
َعْنَك  ُیَباِعُدِن  ا  ِمَّ ِعْذِن 

َ
َوأ

ي ِمْنَك  َبنْیَ َحّظِ  َبْیِن َو
ُ

ول َيُ َو
َدْیَك

َ
 ل

ُ
َحاِول

ُ
آ أ ِن َعّمَ َیُصّدُ َو

خدایــا! مــرا در پناه خــود دار از 
هرچــه مــرا از تــو دور می کنــد، 
مــن  میــان  می شــود  مانــع  و 
مــن  بــه  تــو  از  کــه  فیضــی  و 
کــه  می رســد، و از هــر قصــدی 

ــی دارد. ــازم م ــم ب کن ــو  ــزد ت ن
َیْوٌم  َعَرَفَة  َیْوُم  َهَذا  ُهّمَ 

َّ
الل

ْمَتُه َنَشْرَت 
َ

ْمَتُه َوَعّظ ْفَتُه َوَکّرَ َشّرَ

ِفیِه  َوَمَنْنَت  َتَك  َرْحَ ِفیِه 
َتَك  َعِطّیَ ِفیِه  َت 

ْ
ْجَزل

َ
َوأ ِبَعْفِوَك 

 ِعَباِدَك
َ

َت ِبِه َعل
ْ
ل

َ
َوَتَفّض

خدایــا امــروز، روز عرفــه اســت؛ 
و  شــرافت  آن  بــه  کــه  روزى 
کرامت و عظمت بخشیده اى 
را  خــودت  رحمــت  آن  در  و 
منتشــر ســاخته اى و بــا عفــوت 
ــود  ــدگان خ ــر بن ــن روز، ب در ای
نعمــت  و  گذاشــته اى  منــت 
در  عطیــه ات  بخشــیده ای 
ایــن روز را نیکــو قــرار داده اى 
بــر  روز  ایــن  به وســیله  و 
بندگانــت تفضــل فرمــوده اى.

فرازهایی از دعای عرفه امام سجاد؟ع؟
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بــه  خطــاب  رســول خدا؟لص؟ 
عقیــل: دربــاره  علــی؟ع؟ 

دو  بــه  را(  )عقیــل  را  او  »مــن 
بــه  یكــی،  جهــت دوســت دارم: 
بــه  هــم  یكــی  و  خاطــر خــودش 
خاطــر این کــه پــدرش، ابوطالــب، 
فرزنــد  می داشــت.  دوســت  را  او 
محبــت  راه  کشــتۀ  مســلم،   ، او 
چشــم  شــد.  خواهــد  تــو  فرزنــد 
و  می ریــزد  اشــك  او  بــر  مؤمنــان 
فرشــتگان مقــرب پــروردگار بــر او 

می فرســتند.« درود 
تــا  گریســت  پیامبــر؟لص؟  آنــگاه 
بــر ســینه اش  اشــک هایش  آن کــه 

ریخــت و فرمــود:
ــرم،  »به ســوی خــدا شــكایت می ب
مــن  از  پــس  خاندانــم  ازآنچــه 

 1 . » می بیننــد
در رکاب اهل بیت؟مهع؟

در زمان امیرمؤمنــان؟ع؟ نوجوانی 
کــه بــه افتخــار  رشــید و پــاك بــود 
شــد  نائــل  حضــرت  آن  دامــادى 
حضــرت  آن  حكومــت  زمــان  در  و 
متصــدى برخــی از مناصــب نظامــی 
ده ســاله  امامــت  دوران  در  بــود. 
از  کــه  مجتبــی؟ع؟  حســن  امــام 
تاریــخ  دوره هــاى  ســخت ترین 
ــت و  ــروان اهل بی ــبت پی ــالم نس اس
ــن  ــود، از باوفاتری ــق ب ــداران ح طرف
یــاران و از خــواص اصحــاب امــام 

می شــد. محســوب  حســن؟ع؟ 
کوفــه از  کــه اهالــی  بــه هنگامــی 
امــام حســین؟ع؟ دعــوت می کنند، 
نامــه ای  حضــرت در پاســخ، طــی 
مســلم را به عنوان ســفیر و فرستاده 
ــرای بررســی اوضــاع معرفــی  خــود ب
می کننــد. امــام حســین؟ع؟ در ایــن 

شــخص  و  بــرادر  را  مســلم  نامــه، 
ــدان اهل بیــت  مــورد اعتمــاد از خان
نشــان دهنده  کــه  کــرده  معرفــی 
امــام  نــزد  ایشــان  واالی  جایــگاه 

اســت.
گریستن بر حسین؟ع؟

و  گرفــت  فرا گریــه  را  مســلم   ...
 : گفــت

»انا هَّلل وانا الیه راجعون «
زیــاد،  ابــن  ســپاه  ســران  از  یكــی 
کــه  کســی  گفــت:  از روى طعنــه، 
کارهــا باشــد، بــر ایــن  در پــی ایــن 

کنــد. گریــه  نبایــد  پیشــامدها 
مسلم گفت:

گریــه ام بــراى  »بــه خــدا ســوگند! 
ــرس از مــرگ  ــه خاطــر ت ــش و ب خوی
بــراى  مــن  گریــه  بلكــه  نیســت، 
خانــواده ام و بــراى حســین بن علی 
به ســوی  کــه  اوســت،  خانــواده  و 

 2 می آینــد.«  شــما 
تقدیر تشنگی ...

سواران بسیار او را به قصر آوردند. 
خونریزی هــای  و  زیــاد  تشــنگی 
شــدید، ضعــف فراوانــی در مســلم 
کــه بــه  پدیــد آورده بــود، بــه حــدی 
دیــوار تكیــه داد. آب طلبید. یكی از 
وابســتگان پســت و فرومایــه، عالوه 
ــو  ــه ت ــت ب گف ــلم  ــه مس ــه ب ــر این ک ب
آب نخواهیــم داد، زخم زبــان هــم 
بر او زد و مســلم، از این همه پســتی 
و ســنگدلی و بی عاطفگــی آن مــرد، 

کــرد و او را نفریــن نمــود. تعجــب 
ــدن ایــن  ــا دی یكــی از حاضــران، ب
دلــش  ناجوانمــردى  از  صحنــه 
کــه  گفــت  ســوخت و بــه غالمــش 
بــراى مســلم آب بیــاورد. آب را در 

ظرفــی ریختنــد، همین کــه مســلم 
ــك  ــش نزدی ــای خوی ــه لب  ه آن را ب
از  آب،  ظــرف  بیاشــامد،  کــه  کــرد 
نیاشــامید.  و  شــد  رنگیــن  خــون، 
بــار دیگــر هــم همیــن صحنــه تكــرار 

شــد. 
آب  از  پــر  را  کاســه  ســوم  مرتبــه 
خواســت  کــه  این بــار  کردنــد. 
بنوشــد، دندان هــای جلــوى مســلم 
در کاســه ریخت. مسلم از نوشیدن 

گفــت: و  کــرد  صرف نظــر  آب 
ــر ایــن آب قســمتم  گ الحمــداهلل! ا

می خــوردم!3  بــود، 
شهید عرفه

روز عرفه است، مسلم را به باالى 
درحالی کــه  می بردنــد،  داراالمــاره 
نــام خــدا بــر زبانــش اســت. تكبیــر 
را تســبیح می کنــد  می گویــد. خــدا 
ــر پیامبــر خــدا و فرشــتگان درود  و ب

می گویــد: و  می فرســتد 
»خدایــا! تــو خــود میــان مــا و ایــن 
کــه دســت از  فریبــكاران نیرنگ بــاز 

کــن!« کشــیدند، حكــم  یــارى مــا 
جمعیتــی فــراوان، بیــرون کاخ، در 
انتظــار فرجــام ایــن برنامــه بودنــد. 
کفاشــان  بــازار  بــه  رو  را  مســلم 
ــا ضربــت  شمشــیر، ســر  نشــاندند. ب
ــر  ــد و... پیك ــدا می کنن ــش ج از بدن
ــجاع  ــهید آزاده و ش ــن ش ــن ای خونی
گروهــی از  را بــه پاییــن می اندازنــد. 
مــردم هلهلــه و ســروصداى زیــادى 

بــه پــا می کننــد. 4
خبر شهادت ...

حســین بــن علــی؟امهع؟ در یكــی از 
منــازل میــان راه، خبــر شــهادت را 

ــت: گف ــنید و  ش

»انا هَّلل و انا الیه راجعون «
و  زد  حلقــه  چشــمانش  در  اشــك 
ــی از  ــراى مســلم و هان ــار ب چندین ب

گفــت: خداونــد رحمــت طلبیــد و 
»...خــدا مســلم را رحمــت کنــد که 
او به رحمت و رضوان خدا شــتافت 
و تكلیفــش را ادا نمــود و آنچــه بــه 

دوش ماســت مانــده اســت«
امــام، آنــگاه خبــر شــهادت مســلم 
کاروان خویــش هــم داد  را بــه زنــان 
و دختــر کوچــك مســلم بــن عقیــل را 
ــر ســرش  طلبیــد و دســت محبــت ب
کشــید. دختــر متوجــه شــهادت پــدر 

شــد. امــام فرمــود: 
»من به جای پدرت ...«

ــتند.  گریس ــان  ــت، زن گریس ــر  دخت
امــام هم اشــك در چشــمانش حلقه 

زد.5* 
مزار مسلم

ــاره  ــار داراالم کن ــی در  ــلم و هان مس
کنــون، مــزار »مســلم  دفــن شــدند. ا
شــرقی  جنــوب  در  عقیــل «،  بــن 
گنبــد  کوفــه قــرار دارد و از  مســجد 
و  رواق  چندیــن  و  بــزرگ  طالیــی 
تشكیل شــده  ایــوان  و  شبســتان 

اســت.
*برگرفته از »آشنایی با اسوه ها«، )مسلم بن عقیل(، 
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2. حــاج شــیخ عبــاس قمــی، نفــس المهمــوم، 
ص 52. 

3. همان، ص 53.
4. شیخ مفید، ارشاد، ج 2، ص 64

5. منتهی االمال، ج 1، ص 398

شهید عرفه | مقاطعی از زندگی مسلم بن عقیل؟ع؟
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شنبه 8 خرداد
بــرای  بی ســقف  اتوبوس هــای 
مهیــا  عرفــات  بــه  حجــاج  حمــل 
ــار ســفر بــه  شــده و مــا را در بســتن ب
تالطــم انداخته انــد. بــه هــر ترتیــب 
ســوار می شــویم. اتوبوس هــا بــه راه 
گــرم از ســقف بــاز و  می افتنــد. بــاد 
اتوبــوس  بی شیشــۀ  پنجره هــای 
بــه داخــل می پیچــد و هــم عــرق 
هــم  می کنــد،  خشــک  را  تنمــان 
گــرد و غبــار نشســته بــر صندلی هــا 
بازهــم  بــه خوردمــان می دهــد.  را 
اتوبوس هــای  بــه  صدرحمــت 
جنــوب شــهر خودمــان. بگذریــم. 
حــج  نماییــم،  آغــاز  را  کبــر  ا حــج 
ــتی  ــن آش کف ــا  ــر ب ــار دیگ ــع. یكب تمت
راه  در  امتحانــی  بــاز  کرده ایــم. 
اســت. امتحانــی و فرصتــی دیگــر. 
مثــل تمــام طــول زندگی مملو اســت 
بــرای  فرصت هــا  و  امتحان هــا  از 
قبلــی  امتحانــات  در  کــه  کســانی 
هــول شــده، و یــا غفلــت نموده انــد.

چقــدر  خداونــد  کــه  راســتی  بــه 
صبــور اســت و بنــده چقــدر جســور.

یكبــار دیگــر محــرم شــده ایم امــا 
کــه  ایــن بــار در خــود مكــه. یعنــی 
از ایــن جــا بــه بعــد ادامــۀ راه اســت 
نــه تكــرار راه. در ابتــدای راه محــرم 
شــدیم. تــا شــاید بــه ســالح اخالص، 
کــی و بی آالیشــی مســلح شــویم،  پا
از همــه دل بكنیــم و دل بــه یكــی 
بســپاریم. ســپس خــود را بــه رودی 
منتهــی  او  بــه  شــاید  تــا  ســپردیم 
کــه  شــویم. وقتــی بــه او رســیدیم 
یعنــی  بودیــم.  ابراهیــم  مقــام  در 
بــرای رســیدن بــه او بایــد ابراهیــم 
کــه در  شــد.  وقتــی بــه او رســیدیم 
ــرای او از  ــم. یعنــی ب راه هاجــر بودی
حاجــی، تبــر ابراهیــم می خواهــد و 

ســعی هاجــر.
امــا این هــا همــه یــک آمادگــی بــود 
کــه خدایــی  بــرای ادامــۀ راه. راهــی 
اســت امــا خدایــان دیگــری بــرای 
بیراهه هــای  بــه  رهــرو  انحــراف 
دیگــر، بــر ســر راهــش ایســتاده اند. 
برداشــتن  بــدون  راه  ادامــه  پــس 
معبــر امكان پذیــر نیســت. حاجــی 
ــی  ــعر و من ــات و مش ــدون عرف ــر ب گ ا
نمــاز  خــدا  نــام  بــه   ... کنــد  حــج 
درخدمــت  امــا  خوانــد  خواهــد 
را  شــیطان  بســا  چــه  شــیطان. 
کــه  چــرا  گرفــت.  خواهــد  اشــتباه 
در  و  نگذرانــده  را  عرفــات  عرفــان 
مشــعر بــه شــعور نرســیده اســت. لــذا 
گرگــی خواهد نمود و  بــر گوســفندان 
گوســفندی. در حالی کــه  گــرگان  بــر 
ســالح و خشــم و قدرت دارد و شــاید 
عشــق بــه اســالم نیــز. امــا در آغــوش 
دشــمن عشــوه خواهــد رفــت و بــر 
ــا را  ــه و عقده ه گرفت ــرده  ــت خ دوس

کرد. ســالح را  بر ســر او خالی خواهد 
کــه  گرفــت  کســی خواهــد  بــه ســمت 
قصــد داشــته او را از نوکــری درآورد. 
کنــد، ایــن  او می خواســته ایــن را آقــا 
نمایــد.  ســرکوب  را  او  می خواهــد 
ایــن اســت سرنوشــت حــج بــدون 
حــج  برائــت  بــدون  حــج  برائــت. 
بــدون منــا اســت. حــج بــدون منــی 
حــج بــدون عرفــان و شــعور اســت. 
رمــی  اســرائیل  آن  در  کــه  حجــی 
ســر  فلســطین  در  ابراهیــم  نشــود، 
بریــده می شــود و اســالم در بوســنی، 
کشــمیر، مصــر و الجزایــر. و مســجد 
بابــری در هنــد. و شــیعه در اســالم. 
که در آن آمریكا رمی نشــود،  حجی 
اســالم رمــی خواهــد شــد. آن هــم 
زیرپــل  در  خون آلــودی  رمــِی  چــه 
حجــون. رمیــی عمیــق و ریشــه ای، 
بــا تبدیــل همــۀ بناهــای اســالمی و 
اینجــا  مســاجد  اروپایــی.  بناهــای 
کلیساســت تا مسجد.  بیشــتر شــكل 
آســمان خراش های  شــكل  مكــه  و 
ســاحلی اروپاســت تــا زادگاه اســالم و 

پیامبــر؟لص؟.
تاریكــی  بــه  رو  کم کــم  آســمان 
اســت. بعــد از حــدود یــک ســاعت 
طــی طریــق بــه منطقــۀ پردرختــی 
پارک هــای  بــه  شــبیه  می رســیم 
و  صــاف  خیابان هــای  جنگلــی. 
صــوف و جدول هــای منظــم ایــن 
شــباهت را بیشــتر جلــو می نمایــد. 
تابلــوی بزرگــی بــر ســر راه، پاســخ 
»بدایــة  می دهــد:  را  همــه  ابهــام 

عرفــات«
اینجــا ابتــدای صحــرای عرفــات 
پــارک اســت،  اســت. هرچنــد االن 

امــا روزگاری پیــش صحرایــی بــوده 
کــوه و تپــه  اســت وســیع. مملــو از 
و  حــرارت  از  سرشــار  ســنگالخ.  و 
و  اندیشــه  تفكــر،  بــرای  محیطــی 

شــناخت. ســرانجام 
حــاال اردوگاهــی اســت پــر از ســبزه 
ج و  و درخــت. محیطــی بــرای تفــر
تفنــن. ایــن چادرهــای تــو در تــو، 
و  کوتــاه  درختچه هــای  ایــن  زیــر 
ســر  و  زمزمه هــا  و  بــرگ  و  پرشــاخ 
و  اطــراف  جوراجــور  صداهــای  و 
صــدای اتومبیل هــا و هلی کوپترهــا 
و دم و دســتگاه های یكبــار مصــرف 
و غذاهــای زیرچــادری و ریــز و نــرم 
موکت هــای  و  زیراندازهــا  بــا  کــه 

کــف چــادر یكــی شــده اســت... 
یــاد  بــه  را  جبهــه  مــردان 
اردوگاه های کارون و کوثر و جاهای 
را  دانش آمــوزان  می انــدازد،  دیگــر 
بــه یــاد اردوگاه هــای شــهید باهنــر و 
کوچک خــان و اردوگاه هــای  میــرزا 
زندگــی  مــردان  و  رامســر  دیگــر 
بــه  را  آســوده خیــال  و  بی دغدغــه 
هرکــس  ســاحلی.  کالژهــای  یــاد 
نگاهــی دارد و برداشــتی، امــا فقــط 
صحیــح  برداشــت  و  نــگاه  یــک 
وانفســا  دار  و  گیــر  ایــن  در  اســت. 
بایــد آن یكــی را شــناخت و بــدان 
کاخ  ــه در  ک ــرد. ایــن اســت  ک ــل  عم
مشــكل  شــدن  موســی  فرعــون، 
ــج  ــرد و در ح ــه ف ــر ب ــت و منحص اس

دل انگیــز. ابراهیم شــدن، 

کجاست؟، رحیم مخدومی، انتشارات رسول  یار 
آفتاب، ص104-102

هجرت 
بخشی از سفرنامۀ حج رحیم مخدومی باعنوان »یارکجاست؟«
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ــه روز  ک ــائلی  ــه س ــجاد؟س؟ ب ــام س ام
مــال  درخواســت  مــردم  از  عرفــه، 

فرمــود: می کــرد، 
ُه  ِإّنَ َیْوِم 

ْ
ال  ِف َهَذا 

ُ
ل

َ
َتْسأ َغْیَر اهَّلِل   

َ
أ َك  ْيَ َو

َیْوِم 
ْ
باِل ِف َهَذا ال ِ

ْ
ا ِف ُبُطوِن ال ُیْرَجی ِلَ

َ
ل

1.
ً
ْن َیُكوَن َسِعیدا

َ
أ

روزى  چنیــن  در  آیــا  تــو!  بــر  واى 
حــال  می کنــی؟  طلــب  خــدا  غیــر  از 
آنكــه امــروز آنچنــان رحمــت حــق، 
آن  امیــد  کــه  اســت  عــام  و  شــامل 
کوه هاســت،  مــی رود آنچــه در شــكم 
گــردد و  مشــمول رحمــت عامــه حــق 
شــوند. ســعادتمند  و  خوش بخــت 
در روایتی آمده که امام رضا ؟س؟در 
روز عرفــه تمــام امــوال خــود را بیــن 
کــرد. فضــل بن ســهل  فقــرا تقســیم 
ــان  ــب زی ــن کار موج ــرد: »ای ک ــرض  ع
اســت،  »نــه، خیــر  فرمــود:  اســت«. 
کــه  کارى  موجــب ســود اســت. هرگــز 
موجــب اجــر و پــاداش شــود، نبایــد 

ــاب آورد«.2 ــه حس ــان ب زی
امــام  از  مــردى  مســجدالحرام  در 
کســی  »چــه  پرســید:  صــادق؟س؟ 

بزرگ تــر  همــه  گنــاه  از  گناهــش 
فرمــود: ایشــان  اســت؟« 

َذْیِن اَلْوِقَفنْیِ َعَرَفَة َو اُلْزَدِلَفِة  َمْن َیِقُف ِبَ
َذا  َّ َطاَف ِبَ نْیِ ثُ

َ
َو َسَعی َبنْیَ َهَذْیِن اَلَبل

علیه  ِإْبَراِهمَي  َمَقاِم  َف 
ْ
َخل  

َّ
َصل َو  َبْیِت 

ْ
ال

 ْ ّنَ اهَّلَل لَ
َ
ْو َظّنَ أ

َ
 ِف َنْفِسِه أ

َ
َّ َقال السالم ثُ

3.
ً
اِس ِوْزرا ْعَظِم الّنَ

َ
ُه َفُهَو ِمْن أ

َ
َیْغِفْر ل

موقــف  دو  ایــن  در  کــه  هرکــس 
کنــد و بیــن  عرفــه و مشــعر، وقــوف 
ســعی  مــروه[  و  کــوه ]صفــا  دو  ایــن 
]کعبــه[  خانــه  ایــن  گــرد  و  نمایــد 
پشــت  نمــاز  و  دهــد  انجــام  طــواف 
عیــن  در  به جــاآورد،  ابراهیــم  مقــام 
اعمــال،  ایــن  تمــام  از  بعــد  حــال 
کــه  کنــد  گمــان  پیــش خــود بگویــد یــا 
خــدا او را نیامرزیــده اســت، ایــن آدم 
عظیم تــر  گناهــش  کــس،  همــه  از 
اســت ] بدگمانــی بــه خــدا و ناامیــدى 
گناهــی بســیار بــزرگ  از رحمــت خــدا، 

اســت[. خطرنــاك  و 
پیامبر گرامی اسالم؟لص؟نیز فرمود: 

 
ً
ُیِعتَق اهَّلُل فیِه َعْبدا ْن 

َ
أ ْکثُر 

َ
أ َیْوٍم  »ما ِمْن 

ِمَن الّناِر ِمْن َیْوِم َعَرَفَة «4؛ 

انــدازه  بــه  روزى  هیــچ  »خداونــد 
روز عرفــه، بنــدگان خــود را از آتــش 

نمی کنــد«. آزاد  جهنــم 
انــدازه  بــه  عرفــه  روز  فضیلــت 
فضیلــت شــب قــدر اســت. ایــن روز را 
گرامــی دار و لحظه هایــش را غنیمــت 
کــه غــروب آفتــاب ایــن روز، بــه  شــمار 
برچیــده  چادرهــا  و  می رســد  زودى 
تــو  بــراى  خاطرهــاش  و  میشــوند 
خالــی  دســت  کــه  زنهــار  می مانــد. 
گنــاه را زمیــن  برگــردى و آنجــا، بــار 
ننهــاده و عرفانــت را افــزون نســاخته 
باشــی! حضــرت آدم؟س؟، بــه دســتور 
فرشــته الهــی، در ایــن ســرزمین بــه 

ذکــر و یــاد خــدا و توبــه پرداخــت.
در اهمیــت روز عرفــه، همیــن بــس 

کــه امــام صــادق؟س؟ فرمــود:
ُه 

َ
ل ُیْغَفْر   ْ لَ َرَمضاَن  َشْهِر  ُه ف 

َ
ل ُیْغَفْر   ْ لَ َمْن 

 أْن َیْشَهَد َعَرَفَة.5
ّ

إل قاِبٍل إل
کســی  گــر مــاه مبــارك رمضــان بــر  ا
گذشــت و او آمرزیــده نشــد، تــا مــاه 
رمضــان آینــده بــه آمــرزش او امیــدى 
]بــا  را  عرفــه  آنكــه  مگــر  نیســت، 

کنــد. درك  آن[  شــرایط 
مرحــوم فیــض در بیــان این حدیث 
چیــزى  هــر  »ســعادت،  می گویــد: 
اســت.  خــودش  حــال  مناســب 
ســعادت،  از  مــراد  شــاید  بنابرایــن 
ایــن  کوه هاســت،  شــكم  در  آنچــه 
کــوه، نباتــی برویــد و بعــد  کــه از  باشــد 
صــورت  بــه  پی درپــی  تحــّوالت  از 
انســان  آن،  از  و  درآیــد  نطفــه اى 
گــردد«. همچنیــن  ســعیدى متكــون 
کــه »مســتدرك«  در روایــت دیگــرى 
کلمــه  جــاى  بــه  کــرده،  نقــل 
کلمــه »الُحبالــی« آمــده  »الجبــال«، 
کــه بــه معنــاى »زنــان آبســتن« اســت 
و در ایــن صــورت، معنــاى حدیــث 

بــود. خواهــد  روشــن تر 
----------------

ج99،  بحاراالنــوار،  ص28؛  ج10،  الشــیعه،  وســائل  ر.ك:   .1
ص137. ج2،  الفقیــه،  الیحضــره  مــن  ص299؛ 
2. بحاراالنوار، محمدباقر مجلسی، ج 12، ص 90.
3. وافی، ج 2، ص ۴2؛ آداب الحرمین، ص2۶8.

4. السنن الكبرى، احمد بن حسینی بیهقی، ج ۵، ص 192.
کافی، ج ۴، ص ۶۶.  .5

کتاب عرفه و عرفات، ص21-19 برگرفته از 

عرفه در آیینه روایت ها

کتــاب بــا عنــوان »عرفــه و عرفــات«، اثر  معرفی کتاب 
حجت االســالم و المسلمین سیدعباس 
اســالمی کاشــانی، بــه اهمیــت نیایــش از 
زبــان ســاالر شــهیدان، امــام حســین؟ع؟ 
در روز عرفه و صحراى عرفات پرداخته 
گرفتــه  بهــره  روایت هــا،  و  آیه هــا  از  و 

اســت.
در ایــن کتاب، دعاى عرفه، با اســتناد 
بــه آیــات و روایــات و نیــز بــا اســتفاده از 
متون ادبی و عرفانی شــرح شــده اســت. 
همچنیــن ســعی شــده مطالــب تكــرارى 
ــه منظــور  ــا کم نتیجــه آورده نشــود و ب ی
اســتفاده بیشــتر و مانــدگارى مطالــب 
مخاطبــان،  ذهــن  در  آن  ارزشــمند 

مطالــب به ســاختارى بدیــع بازســازى و 
بــا عنوان هایــی مفیــد و راهگشــا تنظیــم 
را در  تــا رغبــت بیشــترى  شــده اســت 

خواننــده محتــرم ایجــاد کنــد.
ایــن نوشــتار، به مناســبت محوریــت 
عنوان کتاب که عبارت است از: »عرفه 
و عرفــات« از دو رکــن اساســی نیایــش روز 
عرفه و ســرزمین مقدس عرفات سامان 

یافته اســت.
بدین ترتیــب، در بخــش اول با عنوان 
»عرفــه روز نیایــش«، در ســه گفتــار بــه 
تبییــن، تحلیــل و بررســی َنقلــی و عقلــی 
و  نیایــش  آییــن  عرفــه؛  روز  جایــگاِه 
مهم تریــن نیایش هــاى وارده در ایــن 

روز )عرفــه( پرداختــه شــده اســت.
بخش دوم با عنوان »عرفات سرزمین 
عشــق« نیــز در ســه گفتــار ســامان یافتــه 
گفتارهــا عبارت انــد از: جایــگاه  اســت. 
ســرزمین عرفات؛ فضیلت هــاى عرفات 
و ســنت و صحــراى  کتــاب  آیینــۀ  در 
عرفــات، صحنــه نیایــش اولیــاى الهــی.

کتــاب عرفــه و عرفــات بــه همــت گــروه 
اخــالق و اســرار پژوهشــكدۀ حــج و زیارت 
در 140 صفحــه و در قطــع رقعــی توســط 

نشــر مشــعر منتشــر گردیده اســت.
بــرای بارگیــری )دانلــود( یــا مطالعــۀ 
برخــط این کتــاب، اینجا کلیک کنید.
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