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انشاءاهلل که خداوند توفیق دهد شما صدای ما را نشنوید و صدای مالئکه را بشنوید ،صلواتی ختم کنید.
یکی از مباحثی که مطرح شد در حوزه امامت بود و گفتیم که بحث امامت را در قرآن با واژه رسول میتوانیم پیگیری
کنیم .خصوصیات امام را مطرح کردیم و بعد سیر رسالت رسول و جلوههای مختلف رسول را به نور خورشید نسبت
دادیم .ما میتوانیم بگوییم خورشید مَثل امام یا رسول است اما نمیتوانیم بگوییم مَثل امام ،خورشید است چون وقتی
مَثل میگوییم آن چیزی است که پشتتر است باید حقیقیتر باشد؛ یعنی میگوییم رسول یا امامِ حقیقتی باالتر است و
خورشید به یُمن وجود رسول در آسمان است و به خاطر همین مقداری انسان به تکلّف میافتد.
ما ابتدا دورههای رشد را مطرح کردیم و با دعاهای روزانه ارتباط دادیم .بحث امروز راجع به شب و روز است .ما در
قرآن چیزی به نام روز (یوم) داریم .یک روز از یک لیل و یک نهار تشکیل شده است و بطور طبیعی ما شب و روز را
در بحث یوم پیدا میکنیم از طرف دیگر میتوانیم یوم را به اوقات نیز تقسیم کنیم و جزئیتر کنیم و بگوییم یوم از
مغرب ،عشا ،صبح ،ظهر و عصر تشکیل شده است یا ممکن است بر اساس روایاتی که میگوید شبانه روز از دو تا
دوازده ساعت تشکیل شده است که منظور از ساعت قطعه است یعنی دوازده قطعه و ممکن است روز و شب بلند و
کوتاه شود بنابراین ساعات نیز بلند و کوتاه شود .دوازده قطعه آن مربوط به روز و دوازده قطعه آن مربوط به شب
است .دوازده امام هم داریم وبین اینها ارتباط است .در قرآن آیات شب و روز داریم که به نظرم در بحث تعلیم و
تربیت بسیار مهم است .اگر کسی کتابی راجع به شب و روز یا یوم بنویسد بسیار ارزشمند است .شب و روز به عنوان
مبداء پیدایش سیر رشد انسان محسوب میشود و فرقی نمیکند چه بگوییم شی و روز و یوم و یا مغرب و ...
وقتی اختیار انجام امور و اعمال شایسته وجود داشته باشد ،مغرب آن شروع مناسب ،عشاء آن تصمیمات مناسب ،صبح
اقدام مناسب ،ظهر بهره مناسب و عصر آن نتیجه مناسب میشود؛ یعنی یک روز چرخهای برای رسیدن به یک فرآیند
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نتیجهای میشود .در واقع میتوانیم این اوقات را به پنج قسمت تقسیم کنیم بخش مغرب آن شروع ،بخش عشای آن
تصمیم ،صبح آن را اقدام ،ظهر آن را بهره و عصر را نتیجه بگیریم .حتی میتوانیم برای این اوقات نامگذاری کنیم و به
جای مغرب بگوییم شروع ،بجای عشا بگوییم تصمیم و به همین ترتیب نامگذاری کنیم .در واقع زمانهایی که خداوند
در شبانه روز قرار داده است هرکدام به طور طبیعی به ما چیزی را میآموزند و آموزگاران ما هستند که شروعهای
مناسب ،تصمیمات مناسب ،اقدامات مناسب و  ...داشته باشیم .زمان ،بهترین معلم انسان است .الزم است در نظام
آموزشی ،افراد برنامه داشته باشند و به افراد یاد بدهیم که مغرب داشته باشند ،عشاء ،صبح و ظهر و عصر داشته باشند.
هر کدام از این زمانها از نظر نور و تاریکی در وضعیتی هستند.
نمازهای یومیه که در این اوقات گذاشته شدهاند ،این اوقات را امامدار یا ذکردار میکنند؛ یعنی مثال وقتی نماز
ظهرمیخوانید ،ظهر را به امامت نماز ظهر معنویت میبخشید.
یعنی خداوند نه تنها زمان را قرارداده بلکه نماز را هم در آن زمان واجب کرده است .بوسیله نماز نه تنها حیثیت زمان
تقویت میشود بلکه جهتدار میشود و جالب است که همه نمازها مثل هم نیستند؛ سه رکعتی ،دو رکعتی و چهار
رکعتی قرار داده است و تمایز بین آنها ایجاد کرده که در روایات اغلب این تمایزات به زمان نسبت داده میشود.
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چیزی که امشب میخواهیم بگوییم این است که انسان هر کاری را که بخواهد شروع کند باید دوازده جنبه را در
هر لحظه لحاظ کند که هر لحظه معادل یک امام است؛ یعنی آن را امامدار کند .امامدار شدن یعنی هرکاری را هر
زمان خواست انجام بدهد ،حکم آن کار را بداند و بپذیرد ،مراعات تقوا کند ،توجه به کمال آن داشته باشد ،آن را
به عبادت تبدیل کند و آن را زینت دهد با علم و با دقتِ نظر پیش برود و خیرات آن کار را گسترش دهد ،با
دیگرانی که در رابطه با آن کار پیش میآیند ،شایسته برخورد کند ،سازگاری و سازش داشته باشد و خرسند باشد و
از آسیبهایی که به نتایج آن خدشه وارد میکند ،جلوگیری کند .ارتقاء نتایج و قدرت نفوذ در دیگران برای
هدایت مهیا باشد و همچنین الگو نیز باشد.
امامدار شدن یعنی این که به ترتیب از امام علی (علیه السالم) شروع شد تا امام دوازدهم (عجل اهلل تعالی فرجه
الشریف) ادامه یابد .کاری که میخواهیم انجام دهیم یا در مرحله شروع است یا تصمیمگیری یا بهره و یا نتیجه و در
این دوازده موارد که گفته شد ضرب میشود.
ما هرکاری را از دو جهت نگاه میکنیم که خداپسندانه باشد؛ خیر کامل و حسن کامل باشد و از جهت دیگر باید
مشخص شود در چه مقطعی است ،شروع است یا تصمیم یا موارد دیگر ،چون هرکدام شأن ویژه خودش را دارد پس
طبق این جریان مغرب برای فرد مهم میشود از این حیث که هرکاری را که میخواهد شروع کند بردار یا توالی یا
اذکار پیدا میکند که هر قسمت این اذکار باید مشخص باشد.
بنده بر اساس ادعیه حضرت زهرا (علیها السالم) گفتم که فرد هر کاری را که میخواهد شروع کند ،باید چه چیزهایی
را در نظر بگیرد یا مغرب هرکاری به چه معنا است .مغرب به خاطر شأنی که پشت پرده او است چنین جایگاهی پیدا
کرده است .پس هرکاری را به صورت بردار میتوانیم نشان دهیم و عمل را دریک لحظه نمیبینیم بلکه عمل را یک
کار پیوسته تعریف میکنیم؛ مثال همین کاری که برای سخنرانیها کردیم مصداق خوبی است .شب اول در مورد
شروع گفتیم ،شب دوم مقداری دیگر راجع به آن حرف زدیم ،شب سوم هم گفتیم اما بحث ناتمام ماند و ادامه آن
برای هفته بعد ماند .هفته بعد نیز ادامه دادیم تا به اوج آن رسیدیم و فکر کردیم دیگر تمام میشود اما تمام نشد و
مجبور شدیم تمدید کنیم .االن عصر آن کار هستیم پس کارها طول پیدا میکند .ممکن است یک کار ده سال طول
بکشد و ممکن است کار ،یک کتاب خواندن باشد یا یک سیر مطالعاتی باشد .ما باید در مکتب این زمانها
مغربداری ،عشاءداری ،صبحداری و ...را بیاموزیم اما آیا این یعنی هرکاری را عصر انجام بدهیم؟ خیر؛ یعنی هرکاری
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را عصردار انجام بدهیم ،یعنی هرکاری را که شروع کردیم حتما به نتیجه برسانیم .هرکدام از اینها آدابی دارد .پس
کارکرد نماز چیست؟ میگوییم نماز این زمانها را قدسی ،معنوی و پاک میکند و به ذکر و غیب وصل میکند پس
خداوند این زمانها را قرار داد تا اعمال انسان شبانهروزدار شود.
بعضی روایات نیز میگویند عمر انسان یک شبانه روز است؛ شب انسان دنیا و روز انسان آخرت است
«وَ الضُّحى( )1وَ اللَّیْلِ إِذا سَجى(دو)» 1که میگویند «ضحی» آخرت و«لیل» دنیا است به خاطر همین میگوید «ما
وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ ما قَلى(َ )3و لَالَخِرَةُ خَیرْ لَّکَ مِنَ الْأُولی(.2»)4پس شب و روز که میآید برای ما مثلِ حقیقتی به نام
شب و روز است .ما داریم در مورد یک نوع دقتی در عمل حرف میزنیم که فوق عصمت است .عصمت یعنی
مراقبت برای جلوگیری از خطا اما این موضوع یعنی حکم کاری را دارد و بر اساس آن دوازده مورد عمل میکند.
برای اینکه بحث واضح شود ما عمل را نقطهای نمیبینیم بلکه امتدادی میبینیم؛ مثال کسانی که کالس تدبر آمدهاند،
باید هر فردی (حاال هرچند سال که آمده) ،ببیند در چه مرحلهای است .اگر گفت از کجا بدانم! یعنی در مرحله عشاء
است چون معلوم است که مبهم است« .والفجر ولیال عشر» یعنی شبش کِش آمده است .به خصوص در کارهای مهم
این اتفاق میافتد که شب بلند میشود.
مرحله اول :مغرب ،شروع مناسب کارها

برای شروع هرکاری ادبی وجود دارد تا به زینت الهی مجهز شود؛ اول اینکه به زیباییهای هستی توجه کند و اظهار
زیبایی کند .دلش به زیباییها خوش باشد و پر از امید باشد و به عنایتهایی که خداوند در کائنات برای او قرار داده
است خوشبین باشد.
دوم اینکه در انجام کار به محدودیتهای خود و خلقت ،توجه داشته باشد ،در سوره انشقاق «وَ اللَّیْلِ وَ ما وَسَقَ»3؛ یعنی
شب محل تجمیع نیروها است .فعالسازی انواع طلب برای ایمنی و دریافت رحمت وامکانات برای انجام کارها یعنی از
یک طرف خوشبین باشد و از طرف دیگر واقع بین باشد .محدودیتهای خود و محدودیتهای دیگران را ببیند چون
تمام داستانی که خداوند برای او قرار داده است به بحث طلب بر میگردد .باید طلب و ایمنی ذخیره کند.
 1سوره ضحی آیات 2-1
 2سوره ضحی آیات 4-3
 3سوره انشقاق ،آیه 17
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منفعت سنجی و امکانات سنجی برای اینکه کارها به مقصد برسد و دوست و دشمن شناسی برای پیشبرد کارها؛ یعنی
در واقع مغرب یک اطالع عملیات کامل است .مثال اینکه ما میخواهیم کاری را انجام دهیم ،به نسبت مقدار سالی که
از عمرمان میگذاریم باید اطالعات راجع به آن کار فراهم کنیم .اگر کاری را ده سال یا سی سال میخواهیم انجام
دهیم الاقل  6ماه راجع به آن تحقیق کنیم چون میخواهیم عمرمان را بگذاریم ،پس دعاهای حضرت (سالم اهلل علیها)
میخواهد ما را به این امر داللت دهد .قسمت اول که حمد است بحث خوش بینی و  ...است و قسمت دوم
محدودیتهای خود فرد را میگوید یعنی وقتی فرازهای دعا رامیخواند باید یاد بگیرد که اگر حضرت صدیقه (سالم
اهلل علیها) تعقیبات مغرب را میگوید ،مغرب را به عنوان زمانی که نمازدار و زمانی که قدسی شده میبیند .به من
مغربدار بودن را یاد میدهد که انسانی که مغرب دارد باید چگونه باشد .دیشب امامدار شدن را گفتیم؛ امشب مغرب-
دار شدن را میگوییم.
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مرحله دوم :عشا ،تصمیمگیری و برنامهریزی مناسب برای اجرای کارها

زمان بین عشاء و مغرب کم است .برخالف عشاء که بلند میشود ،زمان مغرب خیلی کوتاه است .تفاوت این دو در
شروع و استمرار است .پیدایش سیر رشد عشایی ،زمان تصمیمگیری و برنامهریزی و البته ذخیرهسازی و تجدید قوا
است .توجه به ناتوانیها و ضعف خود و برطرف کردن آن ،توجه به آسیبهای اجتماعی است .نوع برخورد در عشاء
ایمنیسازی است تا تقویت شود .به خاطر همین میگوییم ،اگر خسته شدی برو بخواب زیرا باید ناتوانی و ضعفها و
آسیبها را بشناسد.
 مقصدسازی با تأمین توان ،باید امکانات و توان خود را تأمین کند5

 حجتسازی همراه با فراهمسازی امنیت الزم در نظر گرفتن شرایط الزم برای انجام کار در جامعه و پیشبینی مصلحتهابیشتر فرازهای تعقیبات نماز عشاء حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) تسبیحی است؛ از نقص به کمال میآید .فرازهای
خیلی جالبی است؛ انواع و اقسام پیچیدگیهایی که برای انجام نشدن کاری ممکن است پیش بیاید را لیست کردهاند.
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ممکن است حسد ،مکر ،حیله ،دغل ،ظلم ،جرم ،تجاوز و غضب و  ،...هرکدام مانع انجام کاری شوند .ما در عشاء
کاری میکنیم که آسیبها به ما نرسد .عشاداری یعنی ضد سحر ،ضد مکر و . ..
کسی نمیتواند بگوید من سِحر شدهام چون میگوییم عشاء داشته باش .معنی ندارد کسی بگوید ما مشکوک السِحر
هستیم ،بلند شو و نماز شب بخوان .پاسی از شب را برنامهریزی کن .فکر کن کجای کارتان گیر دارد .نمیشود بگویید
کسی من را سِحر کرده است و بخت من بسته شده و این دعاها اثر ندارد! چون تو عشاءداری و عشا نداشتن است که
طلسم میآورد و نه آن دعای دعانویس یا طلسم .اگر عشای کسی قطع شود ،کار او قطع میشود .کسانی هستند که
کارهای ناتمام زیادی دارند .لیست کارهای ناتمامشان زیاد است .اینها عشاء ندارند و عشاء معلم آنها نبوده است.
نسخهای تجویز میکنیم که هرکس برای عمل خود احساس تنگی میکند یا کارهای او نیمه نیمه رها شده است ،باید
دعای عشاء را بخواند و اگر طبق این نظامیکه گفته شد بخواند ،این اتفاق میافتد .چون همینطور خواندن به انسان
القاء نمیشود .به آسیبهای اجتماعی و راههای ایمنی آن توجه شود ،میگویند در دعا که نگفته! اما مثال گفته
«واکفنی حسد الحاسدین» حرف این است که شناخت خودش راه است .خیلی چیزها شناختش ایمنی میدهد .شیطان
همینگونه است چون شناخته نمیشود ،دشمن میشود .اگر شناخته شود ،دشمنی وی کنار میرود؛ مثل تاریکی است
که وقتی نور میآید ،تاریکی میرود .پس همین که بدانی حسد داری ،مکر داری ،کینه داری ،فقط مهم است این
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آسیبها را متمایز ببینید؛ مثال فرق مکر و کید چیست؟ اینکه بتوانیم این آسیبها را متمایز ببینیم بحث دیگری است
که شما باید انجام دهید .دعای خیلی عجیبی است انواع پناه را معرفی میکند میگوید «واکفنی»« ،آونی»« ،واعصمنی»
و ،...آدم نمیداند چه عظمتی در این تفصیل است .ما باید در عشاء این را یاد بگیریم .دلیل اینکه این موضوعات به
شکل دعا آمده است این است که با یکبار خواندن انسان متوجه نمیشود و باید یک سال ،دو سال ،پنج سال بخواند تا
بفهمد.
همانطور که میگویم نمیدانم چه چیزی در ذهن شما رخ میدهد اما احتمال میدهم در ذهنتان میگذرد که ای کاش
میشد فرازهای این دعا توضیح داده میشد که البته ما نیز همین را میخواهیم و دوست نداریم از آن عبور کنیم.
مرحله سوم :صبح ،اقدام مناسب برای اجرای کارها

صبح ،اقدام مناسب برای هرکاری است .در اقدام شهادت بسیار مهم است؛ نه اینکه فرد شهید شود یعنی فرد شاهد و
حاضر باشد .حضور و غیاب خیلی مهم است .کسانی که حاضرند ،شهیدند .شهادت به وجود خداوندی عالم و قادر و
پشتیبان ؛یعنی من میدانم در اقدام من خداوندی قادر و عالم وجود دارد.
سوال :چه میشود که شب قبل همه کارها و تصمیماتمان را میگیریم اما صبح که میخواهیم برویم ،نمیشود؟
 «قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس» مثل کسی کهشب قبل آنقدر درس خوانده که فردا که میخواهد امتحان بدهد ،خواب بماند .منطقه اقدام ،منطقه خطر این فرد
مغرب و عشایش درست تنظیم نبوده است ،بخاطر همین استعاذه مهم میشود؛ میگویند شما نماز صبح میخوانید؟
میگوید گاهی قضا میشود ،آیا تا به حال شده از بلیط هواپیمایی که چهار صبح هست جا بمانی؟ میگوید نه ،فرق
دارد! نماز را میشود قضا کرد اما بلیط را نمیشود .حتی ممکن است تمام شب را بیدار بماند تا به هواپیما برسد ،پس
مقام حضور خیلی مهم است .اگر در اقدام حالِ حضور و شهادت نداشته باشد ،اقدام ندارد .حس شهادت و حرکت و
فعالیت در مولفههای دعای صبح دیده میشود و در دعای کامل که دعای صلوات است ،جریان و میل به جریان
داشتن است.
فعالسازی ذکر خداوند در قلب و جان ،توجه به والیت به عنوان محکمترین محل اتکا و مقصد و نتیجه است.
همینطور توجه به توانهای معنوی برای سبقت در کارهای خیر ،قرار گرفتن در حصن والیت با شناخت آسیبها و
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امانها ،در نظر گرفتن دستیابی به بهترین نتایج فردی و اجتماعی در پناه والیت ،یعنی از همان اول صبح دست فرد پُر
است ،امید به خدا دارد که حتما این اتفاق میافتد خیلی حُسن ظن به خداوند عنصر مهمی است که بگویم چرا نشود؟!
حتما میشود! میگوید من خیلی کارها را میخواستم انجام بدهم اما نشده .میگویم عشاء را درست کن ،تصمیمات
خودت را درست کن .ایمنیهای الزم را در نظر بگیر و آنجایی که لطمه بر تو وارد می شود را شناسایی کن.کار را از
آنجایی که منقطع میشود ،شناسایی کن درست میشود .این هم صبح« .نماز صبح نماز والیت ،حرکت و نشاط است».

.1
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مرحله چهارم :ظهر ،بهرهمندی از مواهب کارها

ظهر موقعیت بهره میشود .به ظهر زوال شمس میگویند و جالب است که خورشید کامال در وسط آسمان است
چون سایه آن ظاهر میشود موقعیت مقدسی است و از ظهر ،روز طرف دیگر میافتد چون صبح تا ظهر حتما کارهایی
انجام داده است و دستاوردهایی دارد .بماند که صبح برخی از ده یا یازده شروع میشود!
اما اگر صبح درست شروع شود ،حتما دستاورد دارد .بین صبح و ظهر باید کارهای صبح را انجام دهد .باید چه
کارهایی برای ظهر انجام دهد؟ به نعمتها و هدایتهای افاضه شده توجه شود .خدایا این ،این ،این را دارم ،شکر!
توجه به داراییها و مواهب بدست آمده .نعمت با دارایی و مواهب فرق دارد .معلم ظهر یاد میدهد که هرکاری به
مواهب رسید ،آن را ببین .از کجا میفهمیم کاری به ظهر خود رسیده است؟ باید دید به ما ثمر داده یا خیر ،دستاورد
داده است یا خیر .خروجی پیداکرده است یا خیر.
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توجه به اجل ،در اینجا توجه به مرگ مهم میشود چون آدم وقتی نعمت میبیند مغرور میشود پس مرگ را به او
نشان میدهند تا نعمت را از خودش نبیند و منفق و معطی و جواد شود.
اتصال به تواناییها و دارییهای محمد و آل محمد؛ یعنی فکر نکنید مواهبی که دارید چیز مهمی است ،مواهب را
محمد و آل محمد دارند.
.1
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مرحله پنجم :عصر نتیجهگیری مناسب از کارها و خیزش برای ادامه

توجه به دستگاه الهی در دریافت غفران و رحمت ،توجه به عاقبت امور و استمرار تا رسیدن به نتایج ،اینکه فرد بداند
که هنوز تا عصر فاصله دارد .در شیوه عصرداشتن ،نماز عصر باید در وقت عصر خوانده شود .به هرحال بین ظهر و
عصر فاصله زیادی است ،حدود دو ساعت یا بیشتر است که در آن اختالف نظر است .اگر با این دید دعا خوانده شود
برای انسان معنا پیدا میکند .خیلی برایتان عجیب میشود که آیا میشود یک دعا این مقدار حالت تعلیمی داشته باشد.
در عصر شما بارتان را زمین گذاشتهاید ،کارتان تمام شده است و االن وقت نتیجهگیری است؛ مثل روضههایی که در
آخر شام میدهند ،مثل خیلی کارهایی که به فرد برنده شده میدهند ،یعنی یک مرحله کار جلو رفته و میشود گفت
که این کار به اتمام رسیده است.
توجه به نقصها و کمبودها؛ درست است که کار تمام شده است اما نقص و کمبود وجود دارد.
توجه به فقر و نیاز خود؛ اگر فرد فقط به آن کار نگاه کند و به فقر و نیاز خودش نگاه نکند ،دیگر مغرب بعدی شروع
نمیشود و کار بعدی شروع نمیشود« .فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ» .4این باید چه کند؟ «أَ لَمْ یَجِدْکَ یَتیماً فَآوى» 5باید به فقر و
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نیاز خود توجه کند .با سوره ضحی و انشراح خیلی جالب میشود؛ یعنی این نشان میدهد که این در موقعیت عصر
است .در موقعیت عصر اتفاقا باید به فقر و نیاز خود نگاه کند ،به کمبودهای خود توجه پیدا کند .به موانع به ثمر
رسیدن کارها و مقابله با آنها توجه کند .نگاه کند ببیند آیا به ثمر صد درصدی رسیده است یا نرسیده است چون
خیلی وقتها کارهایی که ما انجام میدهیم صد درصد نتیجه نداده است .باید ببینیم و آن را تحلیل کنیم .اگر فرد
کارهایی که االن کرده و انجام شده را بررسی کرد و دید که چند درصد به موفقیت رسیده مثالً  30درصد 40 ،درصد،
60درصد 80 ،درصد 90 ،درصد ،..باید ببیند دلیل این چند درصدی که به نتیجه نرسیده است ،چیست .اگر چهار کار
را اینطور تحلیلکند ،موفق میشود اما آدم نمیداند .طبیعت انسان اینگونه است که وقتی کارش تمام شد ،نمیخواهد
آن کار را رها کند ،حتی بر نگردد تا تحلیل کند .البته بعضی تحلیل میکنند و اگر تحلیل کنند ،حتما کار بعدی آنها به
ثمر بیشتری خواهد نشست.
 توجه به موانع به ثمر رسیدن کارها و مقابله با آنها توجه به واسطه فیض الهی برای جبران کمبودها و نواقص؛ چون آدم اگر فقط به نواقص نگاه کند به هم میریزد.مثل ارتفاع است .وقتی باال میروی ،سرت گیج میرود .تو بالفاصله که کمبودها و نواقص را دیدی ،باید بدانی که
کسی هست که تو را از این کمبودها و نواقص جدا میکند.
 توجه به موانع اصالح امور و کارها برای دستیابی به حیات حقیقی توجه به رحمت بیکران الهی همراه با توجه به ویژگیهای واسطه آنها؛ خیلی مهم میشود که آدم نیاز به واسطه رادر عصر می فهمد؛ یعنی میبیند هرچقدر که تالش میکند ،دستآورد آن از یک حدی باالتر نمیرود .این موقعیت
عصر میشود.
عصر محل نتیجهگیری است اما انسان وقتی نتیجه کارها را میبیند از خود شرمنده میشود .شما درس خواندهاید،
پزشک شدهاید ،االن هم تخصص دارید ،خیلی هم خوب است اما بیماری را برای شما میآورند و شما نمیتوانید آن
را درمان کنید .علمتان نقص دارد و انسان نمیتواند اینجا واسطه را نبیند.
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بنده هرچقدر راجع به این دعاها و عظمت آن بگویم کم گفتهام .هرچقدر راجع به اینکه این دعاها چقدر ابعاد
توحیدی زمانها را واضح میکند و آموزش میدهد بگوییم ،کم گفتهایم .االن همین تعقیبات نماز عصر را نگاه کنید.
«سبحان من یعلم جوارح القلوب ،سبحان من یحصی عدد ذنوب»؛ عصر است مثل اینکه ما کارمان به نتیجه رسیده.
خودت میدانی خدایا ما چه کارهایی کردهایم و چه نقص هایی دارد .الحمدهلل ...انشاءاهلل اینها را بعدا میشود با
دقت خواند و مورد توجه قرار داد.
حاال اگر اجازه بدهید ،همین جا بحث را ببندیم .نهایت اینگونه میشود که دوستان محترم و عزیز یک دورهای مثال
یک ماه ،دو ماه ،سه ماه ،چهارماه دعا را با این سرفصلهایی که گفته شد ،بخوانند .بعد تحلیل کنند که اینها را یک
طوری بفهمند .قطعا انوار فاطمی به قلب نازل میشود .چون متن نمیتواند بدون معلم باشد .متن اهل بیت (علیهم
السالم) نمیتواند بدون معلم باشد .اگر کسی متن دعایی را به عنوان تعلیم بخواند ،قطعا معلم آن را میبیند و درک
میکند .چون متن ،بدون معلم نمیتواند باشد .پس بنابراین مهم این است که شما متن را متن تعلیمی کنید تا معلمدار
شود .متن را از حالت نوشتاری خارج کنید .فکر نکنید ،یک نوشتار است ،یک متن تعلیمی است؛ مثال میگوید حمدِ
عصر این گونه است .تسبیحِ عصر این گونه است .عصر که موقعیت نتیجه است و اصال باید اینگونه ببینید.
بنده امشب میگویم شما مغرب را اینگونه ببینید .نمیگویم کارهایتان را اینگونه ببینید ،میگویم عشایتان را اینگونه
ببینید .خود مغرب را ،زمان مغرب را اینگونه ببینید .حاال وقتی کسی زمان مغرب را اینگونه دید ،مغرب که میشود
بالفاصله حقایقی به ذهن او ارتکاز پیدا میکند .یک مرتبه به یاد افتادن ،ناغافل به یاد افتادن مثل جرقه است؛ مثال یک
مرتبه کسی را میبینید و حس خوبی به شما منتقل میشود .شما وقتی مدتی این کار را بکنید ،میبینید پیامهایی به شما
ریزش پیدا میکند ،از کجا؟ قبال این را خواندهاید.
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به نظر بنده اول باید مغرب را فهمید .باید خود زمان را فهمید .باید خود صبح را فهمید .صبح انسان بیدار میشود
میگوید سالم صبح ،حالت خوب است؟ ...ظهر که میشود سالم ظهر و بعد سالم عصر .زمان میگوید :ما که از زمان
حضرت آدم (علیه السالم) بودیم ،مثل اینکه تو تازه آمدی! ما تو را تازه شناختیم .یعنی انسی با زمان بگیرد .یعنی طبع
انسان بر نمیدارد کار شب را ظهر بکند .یعنی از حالت به هم ریخته در بیاید .کار شب برای شب ،کار صبح برای
صبح .مثال شب ورزش میکند .در حالیکه این کار صبح است .باید به خودش بگوید این کار مال فالن موقع است .با
خود زمان ارتباط بر قرار میکند .بعد از مدتی یعنی سه سال یا چهار سال فرد هرکاری که انجام میدهد محاسبهاش را
دارد .حتی میداند اتمام هر کاری چند روز و چند ساعت به طول میانجامد و چگونه قطعا به نتیجه میرسد .در حوزه
دین و دینداری از هر صدتا کار 99 ،تای آن نتیجه است .یکی از آنها «عرفت اهلل بفسخ عزائم » است .البته از هر هزار
کار ما یک کار به نتیجه نمیرسد ،میگوییم «عرفت اهلل بفسخ العزایم» ما اینگونه خدا را شناختیم .در حالیکه
امیرالمومنین (علیه السالم) چون قطعیت را میداند ،میگوید من خدا را از کجا شناختم؟ از آن جایی که دیدم این
قطعیت نقض شد .اینگونه که ما میگوییم اشتباه است .او میداند این کار با چند روز و چند ساعت به نتیجه میرسد .ما
«عرفت اهلل بفسخ العزائم» را اینگونه میبینیم که خیلی از کارهایمان نمیشود ،پس خدا هست! در حالیکه یک وقت
میگوییم آنقدر قوانین عالم نظم دارد و قانونمند است که من قطعا فکر میکنم هرکاری میشود .بعد میگویند نگو
هرکاری میشود چون صد درصد عوامل کاری جور میشود اما نهایتا نمیشود ،او هم تصدیق میکند که بله راست
میگوید..
بنده چند جلسه قبل گفتم که یکی از محورهای عملیاتی در حوزه اغوای انسان گرفتن زمانها و اوقات از انسان است و
نیز یکی از عملیاتهای هدایت و اصالح نوع انسان ،زماندار کردن انسان است .بنده قطعی میگویم ،هرچند ممکن
است کسی باورش نشود .هرکسی زماندار شود به هدایت میرسد .نزدیک نه! بلکه به هدایت میرسد؛ یعنی مثال اساسا
ضاللت تا به تایی در زمان و گم شدن در آن است .یعنی اگر کسی زمانهایش درست بشود ،خودِ خودِ خودِ هدایت
است! یعنی اگر کسی صبحدار باشد ،ظهردار باشد ،عصردار باشد .شیطان نمیتواند صبحدار ،ظهردار و عصردار باشد.
طاغوت نمیتواند اینگونه باشد .در زمان گیر میافتد .در مغرب گیر میافتد .او چیزی به نام روز ندارد ،چیزی به نام
صبح ندارد.
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صبح برای مؤمن است .ظهر مال مومن است ،عصر مال مومن است ،مغرب مال مؤمن است .به همین خاطر روز قیامت
را ساعت میگویند «عَشِیَّةً أَوْ ضُحاها»6؛ یعنی حتی نمیتواند تشخیص دهد این ساعت بخشی از روز یا شب بوده است.
منظور از «عَشِیَّةً أَوْ ضُحاها» پاسی از شب و روز است ..لذا مؤمن وقتی در صحنه قیامت میآید صبح دارد ،ظهر دارد،
عصر دارد و اینها جلوات مغرب ،عشا ،عصر ،صبح ،ظهر ،جلوات والیت است .جلوات رسول اهلل(صل اهلل علیه و آله
وسلم) است و حضرت صدیقه کبری (علیها السالم) .یعنی این جلوه پیدا کردن تنوع جلوه است .لذا اولین اتفاقی که
میافتد این است که فردی که زماندار میشود ،رسول اهلل دار میشود .اوقات انسان را رسول اللهی و فاطمی میکند.
آنکه راجع به ماه گفتیم ،انسان را امامدار میکند .حاال ببینید کدام مهمتر است .ایام و اوقات با رسول اهلل (صل اهلل علیه
و آله وسلم) و حضرت صدیقه (علیها السالم) ارتباط برقرار میکند .منتها اینکه در هر لحظه باید دانست چه کاری را
باید و چه کاری را نباید انجام داد ،اینها مال امامدار شدن است و خیلی مهم میشود.
سوال :کسی که شبها کار میکند و از این میترسد که اگر برنامه خود را تغییر دهد و زماندار شود ،آن صبح ،صبح
نشود و همه برنامه هایش به هم بریزد ،چه باید کند؟ این آشفتگی ایجاد میکند.
 اساسا گرفتن وقت از شب و روز اشکالی ندارد؛ مثال کسی کارهایی را در شب میکند و در شب تمرکز میکند،اشکالی ندارد .اختالل اشکال دارد .در سوره مبارکه قصص این را به عنوان خلفه حساب میکند یعنی شب و روز
میتوانند گاهی جای هم قرار بگیرند .متنها این اگر سبک زندگی بشود اختالل حساب میشود اما اگر موردی استفاده
شود اشکالی ندارد .یعنی مثال یک نفر شبها نخوابد و روزها بخوابد .البته برخی شیفتهای کاری این طور است،
اشکال ندارد .یک دورهای این کار را میکند و بدن عادت میکند .منتها باید مراقبتهای الزم را داشته باشد و به
خودش رسیدگی کند .بعد از مدتی این اختالل شب و روز روی سالمتی فرد اثر میگذارد .هیچ چیزی در کم کردن
طول عمر از اختالل در شب و روز مؤثرتر نیست .هیچ چیزی ،هیچ چیزی! اینکه میگوییم هیچ چیزی ممکن است
بگویید غذا هم اثر دارد ،به هرحال مثال شخص سّمیخورد! اما بدانید هیچ چیزی در کم کردن طول عمر از اختالل در
زمان مؤثرتر نیست؛ یعنی اگر کسی مثال صبحها بین الطلوعین نخوابد ،چه بسا بیست سال به عمرش اضافه میشود ،به
همین راحتی .اینها روایی است و حرف ما نیست .البته حاال کسی ،یک روزی خسته بود و بین الطلوعین خوابید،
منظور نیست .باید این سبک زندگی باشد .مثال اگر جمعهها بین الطلوعین همیشه بخوابیم ،این سبک زندگی است و
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غلط است .این مدت این بدن شرطی میشود .بدن میگوید جمعهها هر روز صبح خواب! مثل اینکه بخشی از وجود او
سیاه میشود .احتیاج به تمرین دارد .اصالح سبک زندگی احتیاج به تمرین دارد اما حرف من این است اصالح سبک
زندگی را از زمان شروع کنیم .چرا؟ چون وقتی زمان را اصالح کردیم به تبع بقیه نیز اصالح میشود .میگویید نه،
امتحان کنید و ببینی! همان طور که تخریب سبک زندگی را از زمان میشود شروع کرد .انشاءاهلل که خداوند به همه
ما توفیق دهد.
بطورکلی برای اینکه ذهن ما این موضوع را راحت تجزیه و تحلیل کند ،من هرچه روز است را میگیرم رسول
اهلل(صل اهلل علیه و آله وسلم) و هرچه شب است را میگیرم صدیقه کبری (علیها السالم)؛ یعنی االن که شب میشود
بگویم در حفاظ حضرت صدیقه (علیها السالم) هستم و روز هم که میشود میآیم در حمایت و لوای پیامبر
اعظم(صل اهلل علیه و آله وسلم) .روزم و شبم رو اینگونه میکنم .حاال امام ها باید در کار بیایند؛ یعنی مثل اینکه اینها
فرض اولیه هرکار هستند .اگر روز پیامبر (صل اهلل علیه و آله وسلم) باشد و اگر شب حضرت صدیقه (علیها السالم)
باشد و نوبت کاری میرسد؛ مثال من میخواهم کاری انجام دهم .صبح است ،ظهر است ،شب است یا هر موقعی
دیگری که هست حکم آن کار را در نظر بگیرم ،امیرالمومنین (علیه السالم) میشود .تقوای کار را در نظر بگیرم ،امام
حسن (علیه السالم) میشود .کماالت کار را در نظر بگیرم ،امام حسین (علیه السالم) میشود .عبادت و زینت کار را در
نظر بگیرم ،امام سجاد (علیه السالم) میشود .علم الزم کار را در نظر بگیرم ،امام باقر (علیه السالم) میشود .توسعه کار
را در نظر بگیرم ،امام صادق (علیه السالم) میشود .ارتباط حسنه با دیگران را در نظر بگیرم ،امام کاظم (علیه السالم)
میشود .مقاومت و نشکستن و خرسندی را در نظر بگیرم ،امام رضا (علیه السالم) میشود .مقابله با آسیبهایی که
ممکن است به آن آسیب بزند را ببینم ،امام جواد (علیه السالم) میشود .البته امام جواد (علیه السالم) را دیشب یک
طور دیگر گفتیم حاال داریم به گونه دیگری میگوییم .حواسمان هست .علت اینکه بیانم را متفاوت میکنم این است
که میخواهم بگوید میشود بیانها را متفاوت کرد .در آن کار آن هدایتی که ممکن است ایجاد بکند را در نظر
بگیرم ،امام هادی (علیه السالم) میشود .دشمنستیزی قوی چابک و چاالکش را در نظر بگیرم ،امام عسگری (علیه
السالم) میشود .در هر کار ،برائت از شیطان ،مرگ بر آمریکا و الگو شدن برای بقیه را در نظر بگیرم ،امام مهدی
(عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) میشود .این اگر در پس زمینه روز باشد ،رسول اهلل (صل اهلل علیه و آله وسلم) میشود
و اگر در شب باشد ،حضرت صدیقه (علیها السالم) .خیلی خوب است ،..روز آن قشنگ است ،شب آن نیز قشنگ
است.
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کارها در این بستر شکل میگیرد؛ مثل اینکه این بذر در این بستر شروع به روئیدن میکند .در واقع همه چیزی که
گفتم یعنی امیرالمومنین (علیه السالم)؛ یعنی سه تا بعد دارد .البته اینها از یک نظر دیگر میشوند پنج تن آل عبا
(علیهم السالم) .وقتی که بستر وقوع آن را نگاه کنند ،میشود رسول اهلل(صل اهلل علیه و آله وسلم) و حضرت صدیقه
(علیها السالم) .وقتی نسبت خود عمل را به آن حکم و باید و نبایدش نگاه کنیم ،میشود امیرالمومنین (علیه السالم)
البته با دوازده وجه .حاال من نمیدانم امیرالمومنین (علیه السالم) یا حضرت صدیقه (علیها السالم) یا رسول اهلل (صل اهلل
علیه و آله وسلم) باالتر است .چون یک مرتبه امیرالمومنین (علیه السالم) دوازده وجهی شد .نمیتوان گفت کدام
باالتر است .چون ظاهر امر این است که یکی رفت باال و یکی طرف دیگر قرار گرفت ،نه هیچ کاری نمیتوان کرد.
خیلی این انتزاع ،انتزاع جالبی است و الگوی جالبی به ما میدهد .این میشود که وقتی انسان امام پیدا میکند ،اگر به
کمالی دست پیدا کند آن کمال دیگر برای خودش نیست بلکه برای امامش است .پس اگر گفت این کار الگو
میشود ،نمیگوید من الگو میشوم ،میگوید آن کاری که دارای امام است الگو میشود .لذا عُجب و ریا هم پیدا
نمیکند .چون مال تو که نبوده است! کاری کردند که تو بفهمی .فضل و عنایت خداوند شامل حال تو شده است .علم
آن مال تو است .همه آن رحمت مطلق است .همه چیزش برای خداست فقط انسان علمی پیدا کرده و به یک خیری
دست یافته است و به همین دلیل به او جزا میدهند .همین که میدانی پاداش میدهند .مال تو که نیست .فقط تو در
صحنهای قرار گرفتهای که خیرات را میبینی ،همین! یعنی من اگر موقعی ،جایی بنشینم و خیرات را ببینم به من ثواب
میدهند؟ بله میدهند .من خیلی بلدم ببینم ،خیلی ثواب میدهند .تو بلد باش و ببین خدا ثواب میدهد .یعنی من بلد
نیستم؟ خیر ،بلد نیستید .اگر آدم بلد باشد ،خوش است غم ندارد .اعصاب او خورد نیست .دعوا نمیکند .تلخ نیست.
پس معلوم است که نمیبیند ،نشانه آن هم ،این است .یعنی به همین راحتی آدم خوش اخالق میشود؟ من
بداخالقیهایم را گردن پدر و مادرم نیاندازم؟ یعنی پدر و مادرم تقصیری نداشتهاند؟ نه ،..تو پدر و مادرت حضرت
زهرا (علیها السالم) و پیامبر(صل اهلل علیه و آله و سلم) هستند .حواست باشد .خیلی مهم است .احساس فرزندی به آدم
دست بدهد .وقتی کسی پدر و مادرش شد حضرت رسول (صل اهلل علیه و آله و سلم) و حضرت زهرا (علیها السالم)
جز خوبی از او خارج نمیشود .همین است« .هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِالَّ الْإِحْسانُ» 7به همین راحتی آدمها بهشت میروند.
چه میشود که آدم اهل گناه میشود .اولین کاری که میکند پدر و مادرش را غیر رسول اهلل (صل اهلل علیه و آله و
سلم) و حضرت صدیقه (علیها السالم) میبیند و اال اگر کسی پدر و مادر خودش را پیامبر(صل اهلل علیه و آله و سلم) و
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حضرت صدیقه (علیها السالم) ببیند ،بین خود و گناه سنخیتی نمیبیند .از طرف دیگر کار خوب هم اگر ببیند ،از خود
نمیبیند .میگوید پس نصیب ما چیست؟ نصیب تو همان علم است و همین بس است .چون میگویند در روز قیامت
به واسطه علم ،درجات داده میشود .آیات قرآن اینطور است ،که چقدر علم پیدا کرده است .عمل مهم است از آن
جهت که بروز پیدا کند .آن خیر که مال تو نیست که تو ببینی تبدیل به علم بشود و به تو درجات بدهند .پس مشاهده
خیلی مهم میشود .نشانه این جریان حُسن ظنّ ویژه به خداوند است .یعنی اگر انسان امامدار بشود ،اولین نشانه آن و
مهمترین نشانه این است که نمیتواند هیچ چیز را و هیچ اتفاقی را در زندگی به صورت سوءظنّ و بدگمانی ببیند.
اصال نمیشود در این عالم غیر رحمت دیده بشود .نه اینکه دشمن ستیزی نکند .میبینید که در روایات و ادعیه چقدر
دشمن ستیزی هست .انشاءاهلل که همه ما جزء فرزندان اهل بیت (علیهم السالم) قلمداد بشویم .هستیم اما این فرزندی
برایمان احراز بشود و اینقدر خودمان را دور نبینیم .دیدن ائمه (علیهم السالم) در خواب دلیل فرزندی و ندیدن ائمه
(علیهم السالم) در خواب و بیداری دلیل بر عدم فرزندی نیست .فرزند ،فرزند است ،چه خواب ببیند و چه نبیند .اینهایی
که میگوییم دلیلش این است که جز معضالت افراد است .همیشه نسبتهای انسان که قطع میشود ،درون او انحراف
ایجاد میشود .نمیدانیم علی (علیه السالم) باالتر است یا دیگری اما پیامبر (صل اهلل علیه و آله و سلم) خیلی نسبت به
امیرالمومنین(علیه السالم) حساس هستند .آن نقطه عزیمت انسان به کمال ،علی (علیه السالم) است و اگر در قلب انسان
والیت امیرالمومنین(علیه السالم) نقش ببندد ،حقایق خیلی واضح میشود.
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