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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازیفایلیآمادهمرحله

 ویرایشنهاییتکمیلمآخذو ویرایشدوم ذکرمآخذ هتصحیحوویرایشاوّلیّ سازیپیاده



اهللخلیفةه،بستریبرایظهوروپذیرشکلیمیّیلّههچ

 نورانییامایّدر بزرگو چهلشبانهبهسرمیبسیار بعداز خدایمتعالوروزخلوتانسبریم. با

رفهخدایمتعالعنایتکرددرروزعبهعرفهوقربانمنتهیشد.،خرهاینسفرشبانهنشینیباالهچهلّ

 نقص، وکاستیبه خویشها کردیم.خطاهای اعتراف الهی پیشگاه معصیتدر از توبههم هایمان

وهماز1،اِسرِينَ تـَْرَحْمنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْلخ ا وَ ِإْن َلْم تـَْغِفْر لَن ا وَ رَبَّنا ظََلْمنا أَنْـُفَسنگفتیم:وکردیم،معترفشدیم

وتروزطاعشبانهبعدازچهلغفارکردیم.استطاعاتخودمانیعباداتوکوتاه،ازتخودمانطاعا

چهلآنزحماتِیهمهیمیوه!آیدتوعبادتماهیچهنریبرنمیرسیدیمکهازطاعبهاینعبادت

گاهناتوانیدرپیشاعترافبهعجزو.کنیمتوانیمکاریخودماننمیرسیدنبهاینبودکه،روزشبانه

شدووقتیایناعترافصورتگرفت،خدایمتعالنصیبماایبودکهدرروزعرفهاولینثمرهالهی،

معرفتخویشتن به را .رهنمونشدما روز است؛فسالنّةمعرفعرفه روز بامعرفتخویشتناست.

،فسالنّمعرفةوبا؛هشدیممتوجّقراردادهجانمادرخدایمتعالیراکهعظیمحقیقت،هدایتالهی
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استبالرّمعرفةعرفهروزلذا2!هُ بَّ رَ  فَ رَ ْد عَ قَ فَـ  هُ ْفسَ نَـ  فَ رَ عَ ْن مَ  کهنصیبمانشدبالرّمعرفةتوفیق روز؛

است.اهللمعرفة

نالهی،جمالالهیدلازماحس،معرفتبهخدایمتعالحاصلشدواینسهگامراکهبرداشتیم،

یمهمقدّ؛عشقاستیمهبازد.معرفتمقدّدلبهاونمینشناسد،انسانتاآننگاردلرباودلبرراربود.

عرفهمقدّ لذا اینمعرفتیمهدلباختناست. دل،عیدقرباناست. را وقتیکرد.باختهدلدادهوما

ووقتیانسان؛شودمناامکانپذیرمی،سرزمینعشقوورودبهسرزمینآرزوها،آیددلباختگیپیشمی

عقلتواناییهدایتانسانکهیماهگفت!پیشگاهمعبودکنددربهوادیعشقرسید،خودشراقربانمی

تازمندیبیشترومصونیّددپیداکردنراهبهرهدرص؛عقلسوداندیشاستوبهوادیقربانیراندارد

قربانینسانرابهقربانگاهبفرستد.تواندااینعشقاستکهمیخطراتاست.عقلهنرقربانیندارد؛

هستیخویشرییعنیهمه تسلیم ؛محبوبکردنا معشوق نداشتن؛تسلیم هیچ خود از کردن؛

پارچهازخوداینهارایکیکماالت،همهها،حسنها،دهیمازخوبیآنچهکهبهخودنسبتمییهمه

وروزعیدقربانروزفانیشدندرمعشوق،درمحبوب،هکردن.وبهخدایمتعالمتوجّلبکردنس

روزقربانشدناست.

یعنی!گوید:قربانتبرومکندمیتابرازمحبّشدّتبهخواهدوقتیانسانمیکهاتماهمهستدرادبیّ

انسانوقتیرسیدبهقربانی،شود.قربانیمحبوبومعشوقتاکندتاستکهانسانراآمادهمیمحبّ

فنا به نمی،رسید باقی او خودشدر از ماندچیزی شیهمه؛ نوجودشخالی خودش، از فسده

آنحقیقتدر!بوقتیخودشرفت،اوآمدخُریده،خودشراقربانیمحبوبکرده،خودشراسرب

]بهوقتیشدناست.ابراهیمخلیلاهلل خلیفةیمهمقدّ،لذاقربانی!یکردتجلّ!جاناوطلوعکرد

                                            

االنوار،  و مجلسی، بحار 855الکلم، ص  الحکم و درر ؛ آمدی، غرر12، ص 7های عرفانی امام صادق حاوی آموزه الشّریعة صباحم . 3

 .23، ص 3ج 



 

 

 3 

فرزندیکهدرش،تنهاتنهاپسرشد؛پسررعنایخودشقربانکردنیآمادهرسید،که[خلیفةاللّهی

خدا.فرزنددیگرینداشتحضرتابراهیمتاآنزمان).سالیخدایمتعالبهاونصیبکردکهن

رابهاینپسررعنا،حضرتابراهیموقتی(.دادبهابراهیماازسارهاسحاقرهایبعدسال

خطابآمدبشد،وتسلیمامررَ قربانگاهبرد وقتیمعناهیلّال خلیفةیعنی3؛ِإماما   اسِ اِعُلَك ِللن  ج یِإن  :

تصرّ،داردکهخودینباشد بیایدوجوداینعبدرا او دربینخلقاینعبدوکند،فتا مظهرخدا

ِإماما . اسِ اِعُلَك ِللن  ج یِإن  :امامشود؛خداشودیخلیفه؛شود

گذاشتیم پشتسر را ایّاپیش.اینروزها و عیدغدیر بسیاررویما آناست؛نورانیِام از یعنیبعد

روزنزولهایمتعدّآنمناسبتوهالحجّپنجمماهذیوبیستچهارمووروزهایبیست روزمباهله، د،

َعَلى  َهْل أَتىٰ دهر،یانسان،سورهیروزنزولسوره4،ِإنَّما َولِیُُّكُم اللَّهُ والیت،یتطهیر،روزنزولآیهیهآی

ْنسانِ  ک5ِ،اْْلِ نورانی بسیار حدیث صدور مناسبتروز و متعدّساء هجدهمهای پی در که دیگری د

روزسلوک،آنچهلشبانهجوددارد.و،وافضلاعیاداینامّتاستیدغدیرخمّهکهروزعالحجّذی

پیامبرتکهامّبرایاین؛اینعالمدرهیاللّ خلیفةبرایظهور؛اینحوادثبزرگبسترراآمادهکردبرای

بپذیرداهلل خلیفةتاشودوجودشمستعد،خاتم کهاینراهراطینکردند،مستعدیوآنهای!را

 دشمنیکردند.ندوباامیرالمؤمنیننشدند،نپذیرفتند،انکارکردند،عنادورزید

ایّبه برجستهامِهرحال متوجّالعادهفوقوبسیار را ما خدایمتعال امیدواریم ایاست. عارفبهه و

بگرداندامهایبزرگاینایّربهآموزهومتذکّامعظمتاینایّ اگر.امعبورنکنیمیّبهرهازایناتابی،

ذییبهره ماه نورانی روزهای آنالحجّاین بردیم را محرّه ماه به رفتن مستعد ماهموقت الحرام،
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فرمایدمارابهخودمانوامگذارد.خدایا!امیدواریمخدایمتعالعنایت.هستیمحسینالاباعبداهلل

اگرآید.ازمابرنمیابهخودمانواگذاریچیزیجزخطا،خالف،آلودگیوانحرافدانیماگرمارمامی

بهخودمانوا را گذاریتوما نابودمیماخود، بکنیم.کنیم؛هالکمیرا را خودتعنانما هخدایا!

دستبگیر،کههخودتزمامماراب6: ِإَلِهی َأْغِنِنی بَِتْدبِیِرَك ِلی َعْن َتْدبِیِری َو بِاْخِتیاِرَك َعِن اْخِتیاِری!دستبگیر

عنایاتحقّامیدواریم.داشتچیزیدرپیشنخواهیمکاریهیچاگرمارابهخودواگذاریماجززیان

همهنیدوستانامیرالمؤمنیمتعالشاملهمه بتوانیمازو اهلایمانباشدتا یاهلوالیتو

 فیوضاتبزرگاینایّامبیشترینبهرهراببریم.

 مْ ُهمَّ َصل  َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعج ْل فـََرَجهُ اَلل ٰ 
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