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  3- براي نزديك شدن به خدا)/ع(دانشگاه امام صادق
به خدا  موضوع تقرب ة دربارني از مؤمنياريبس / موضوع در عالم امكاننيتر يتقرّب به خدا اصل :پناهيان

وقتي در مدرسه انديشيدن ياد ندهند و فقط به حفظيات نمره دهند، جوان ما /  هستنديدچار غفلت اساس
 /هدف زندگي ما مالقات خداست !/تواند پاسخ ما باشد؟ كسي جز خدا مي!  فكر كن/گيرد انديشيدن را ياد نمي

   اورنديرا ب) ع( امام زمانتوانند ي مالقات خدا مانفقط مشتاق /اهللا است از لقاءاي مرحلههم ظهور 
 ميتوان يما م. مي كننيي خودمان تعيات را برا  مالق ني سطح ا  ميتوان يما م .  است تي وضع ني به مالقات خدا در بهتر     دنيهدف ما رس  : پناهيان

تو اگر . مي مالقات بشوني مشتاق اميتوان يما م. مي انجام دهطي شرا ني مالقات را در بهتر    ني ا ميتوان يما م . مي ده شي مالقات را افزا   ني ا تيفيك
اش   شد؛ همـه  ي مشتاقش خواه  ،ي هدف باش  ني ا ادياگر به   .  شد ي هدف خواه  ني عاشق ا  ،ي و بعد اگر فكر كن     يرس ي هدف م  ني به ا  ،يفكر كن 

 .  شلوغ نكن؛ آرام باش- گري ديزهايبا چ- پس سرِ خودت را. دست خودت است

 هئيـت - )ع(دانشگاه امام صادق ين سالي است كه حجت االسالم عليرضا پناهيان سخنران دهة اول محرم هيئت دانشجويانشتمامسال ه

ال بزرگترين مجلس عـزاداري دانـشگاهي در منطقـة شـم     دار مداحي اين و ميثم مطيعي نيز مانند سالهاي گذشته عهدهاست  - ميثاق با شهدا
ـ  نزديبـرا «ع با موضو) ع(عليرضا پناهيان در دانشگاه امام صادقحجت االسالم شب سخنراني  سومين هايي از بخش. غرب تهران است  كي

 :دخواني را در ادامه مي »شدن به خدا

ترين موضوعات   در هر محرّم بايد به كليدي/استدر عالم امكان ترين موضوع  اصلي موضوع تقرّب به خدا
 پرداخت

      قـرار  » نزديـك شـدن بـه خـدا    «ث اي براي بح كه مقدمه-  بودن انسان صحبت كرديمبارة هدفدارپس از اينكه در دو جلسة قبل در
 .خواهيم به اصل بحث خودمان دربارة موضوع تقرّب به خدا بپردازيم در اين جلسه مي - گرفت

    ترين موضـوعي كـه در عـالم امكـان وجـود دارد، سـخن                 كنيم، در واقع داريم دربارة اصلي       ين هدف صحبت مي   وقتي داريم دربارة ا
ما در هر محـرم، از خودمـان انتظـار تحـول داريـم، نـه اينكـه                .بقية موضوعات نسبت به اين موضوع، فرعي خواهند بود        . گوييم  مي

و بعـد  . ترين موضوعات پرداخت كه نياز حياتي و اساسي ما و جامعه اسـت  در هر محرم بايد به كليدي. بنشينيم و به هم تذكر بدهيم 
 ديگر اينكه اين تحول در جامعة مـا بـه چـشم              و از آن منتظر دو اتفاق هستيم؛ يكي اينكه در خودمان يك تحول اساسي رخ بدهد،              

 .بخورد

وضوح  فلت در فرهنگ ما به غنيا /بسياري از مؤمنين دربارة موضوع تقرب الي اهللا دچار غفلت اساسي هستند
 شود ي مدهيد

        تعيين كنند، يعني دربارة موضوع تقرب الي اهللا كه هدف تمام اعمـال اسـت، دچـار                  بسياري از مؤمنين دربارة موضوع هدفي كه بايد 
سـت كـه    چنين بحثي اين ا   شنيدن  از  پس  نباشد، تلقي او    و اگر كسي دچار اين غفلت       . يكي دو مورد غفلت اساسي يا جهالت هستند       

 ».مهمترين و مفيدترين تذكر حياتي عمر خودم را دريافت كردم«

 تك مـا هـم نوعـاً          كنندة اين غفلت اساسي نيست، در فكر تك         فرهنگ ما برطرف   شود، ي م دهي غفلت در فرهنگ ما به وضوح د       نيا
   »رسيم؟ ما چرا به اين هدف نمي«يك غفلتي وجود دارد نسبت به اينكه 
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     ايـن  سـوي  جامعة خودمان را هم بـه      و   تحول برسيم،     يك را جزم كنيم كه در اين محرم به يك تغيير اساسي و           بياييد عزم خودمان
و اگـر   . اگر اين تحول بخواهد خودش را در فرهنگ جامعه نشان دهد، واقعاً فرهنگ متفـاوتي خـواهيم داشـت                  . تحول سوق بدهيم  

 .و كليدي مطرح كنيم، زندگي متفاوتي خواهيم داشتدر خودمان موضوع تقرب را به عنوان يك هدف غايي  بخواهيم

ارزش انسان به اين است كه هدفش را  /افتد هاي خوبي برايش مي  را خوب انتخاب كند، اتفاقشوقتي انسان هدف
 چقدر باال بگيرد؟

           طبـق  نباشد،   هدف   انتخابهدف و   توجه به   كسي كه اهل    » انسان بايد باهدف باشد   «در دو جلسة قبل به اين موضوع پرداختيم كه
  !او بحث كنيد بخواهيد با آيد كه حساب نمي بهآدم اصالً ) ص(فرمايش رسول خدا

 فرمايد مي)  ع(اميرالمؤمنيناينكه مثالً . افتد هاي خوبي برايش مي وقتي انسان هدف خودش را خوب انتخاب كند، اتفاق  : » اتلَامنْ عم
    يللَى الْبرُ عبةِ الصنِ النِّيست انسان خوب باشد يعني هـدف خـوبي را نـشانه             )8606/الحكم  عيون(»ةحگيـري كـرده باشـد بـا           اگر ني

 . كند آيد و در بال صبر مي مشكالت كنار مي

      ارزش يك انسان «: فرمايد  مي)ع( اميرالمؤمنين مثالً چيز ما به تعيين هدف وابسته است،   دهد همه   روايات زيادي هست كه نشان مي
 درست اسـت كـه در اينجـا كلمـة هـدف نيامـده امـا                 )6743/غررالحكم(»لرَّجلِ علَى قَدرِ همته    قَدر ا  رزش همت اوست؛  به اندازة ا  

و ارزش عمل يـك انـسان هـم بـه     «: فرمايد  در ادامه ميو. گيرد  آن جايي است كه به يك هدف تعلق مي،مهمترين مصداق همت 
ارزش عمل انسان به اندازة هدفي است كه انتخاب كرده و بـراي آن               )همان(» علَى قَدرِ نيته   ه عملُ ]قدر [واندازة نيت و هدف اوست؛      

 ارزش خود انسان هم به اين است كه هدفش را چقدر باال بگيرد؟. نيت كرده كه يك كاري انجام دهد

شود، نه   با فكر حل مي»؟خدا چرا ما را آفريد«پاسخ / هر كسي با تفكر بايد مسألة هدف را براي خودش حل كند
 علم

    به ما سـفارش شـده اسـت كـه          خيلي  در روايات   . خواهيم دربارة انتخاب هدف بحث كنيم و دربارة هدف فكر كنيم            در اين جلسه مي
هر كسي با تفكر بايد مـسألة هـدف را بـراي    . هر كدام از ما بايد دربارة هدف خدا از خلقت ما و خلقت عالم، فكر كنيم . »فكر كنيم «

و اگر االن هدفي را انتخاب كرده، بايد دربارة هدفش فكـر كنـد              . خودش حل كند، يعني با فكر كردن بايد هدف خود را انتخاب كند            
كه آيا اين هدف خوبي است؟ اگر هدف خوبي انتخاب نكرده باشد، وقتي دربارة هدفش خوب فكر كند، اين هدف پـايين و كـم، در                          

 .ارزش خواهد شد نظرش بي

 خـدا چـرا مـرا آفريـد؟       «شوند كه      سالگي دچار اين سؤال فيلسوفانه و عرفاني مي        14ها در حدود      گويند كه انسان    ها مي   روانشناس «
يك اگر هم و . آيد نه با علم دست مي  اين است كه جواب اين سؤال با فكر بهرسند، چون واقعيت بش نميها به جوا معموالً هم جوان

 با يك گزاره به ما بگويد، قضيه براي ما حل نخواهد شد، بلكه خودمان بايد با تفكر، اين مـسأله                     رااين سؤال    پاسخ    پيدا شود و   كسي
 .را براي خومان حل كنيم

 گيرد وقتي در مدرسه انديشيدن را ياد ندهند و فقط براي حفظيات نمره دهند، جوان ما انديشيدن را ياد نمي

          وقتـي  . يشيدن و تفكر را به خودش بدهد، بايد فكر كردن را يـاد گرفتـه باشـد                بايد جوان را طوري تربيت كرده باشند كه فرصت اند
انديشيدن را در مدرسه به او ياد نداده باشند، و براي انديشيدن به او نمره نداده باشند بلكه فقط براي حفظيات به او نمره داده باشند،                          
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دهيم براي اينكه خـوب و مفـصل       اين نمره را به تو مي      «:گويند  ميها ن   معموالً به جوان  . تواند درست فكر كند و بينديشد       خُب او نمي  
ـ    . البته حفظيات هم خوب است اما واقعاً نسبت به تفكر، فرع است           » كني  فكر مي  مـان يـاد    انبايد تفكر منطقي و اصـولي را بـه جوان
 .بدهيم

         اصـالً اگـر درك     » شـد؟   يد چه مي  آفر  واقعاً خدا چرا مرا آفريده؟ اگر مرا نمي       «بايد عميقاً به اين فكر كنيم كه
چون ! ارزش بوده است    كردن پاسخ اين سؤال ساده باشد، خودش دليلي بر اين است كه خلقت بيهوده و بي               

كنيم و طبيعتاً نبايد پاسخش خيلي ساده         ترين موضوع عالم، سؤال مي      ما داريم دربارة قلة حيات بشر و اصلي       
 .باشد

چرا «كنند كه   ميبرخي اعتراض/ » ام؟ من چرا آفريده شده«رسد كه   سؤال ميهر انساني در حدود سن بلوغ، به اين
 »!همه بدبختي و گرفتاري آفريده؟ خدا ما را با اين

             او در واقع به دنبال اين است كـه         » ام؟  من چرا آفريده شده   «رسد كه     در حدود سن بلوغ، هر انساني در هر فرهنگي به اين سؤال مي
 شهـاي مختلـف، سـر    ها و بازي و مشغوليتكاذب با هيجانات انسان اتفاقاً در همين سنين است كه      . ندبراي خودش هدف تعيين ك    

ماندگي  ار عقبها در اين سنين، دچ لذا پدر و مادرها بايد كاري كنند كه بچه. شود شود و كم كم از اين سؤال مهم غافل مي        شلوغ مي 
بچه نيستند  سالگي بتوانند از بازي فاصله بگيرند و بفهمند كه ديگر 13- 12ن از حدود سروحي و ذهني نشوند، بايد سعي كنند آنها     

 .بايد به مسائل مهم زندگي بينديشند اند و بزرگ شدهبلكه 

 اش فكر كنند، به نتـايج        درست فكر كنند و اگر هم درباره      » ام و هدفم چيست؟     من چرا آفريده شده   «توانند دربارة اينكه      ها نمي   بعضي
همـه بـدبختي و    چرا خدا ما را با ايـن «: گويند كنند و مي اگر اين سؤال را براي خود مطرح كنند، اعتراضي سؤال مي     و رسند  بدي مي 

 - و نـه تفكـري    - كننـد   صورت اعتراضي مطرح مـي      ين سؤال را به   به احتمال زياد، كساني كه ا     » !مشكالت و گرفتاري آفريده است؟    
كنند؛ و به اين شكل، قواي فكري بچه          زبان به شكوه باز مي    آميز    صورت مبالغه   بهندارند و   كنترل زبان   اين مادرها   مادرهايي دارند كه    

اگـر  ولـي   .  باشد يا از مسائل بيرون باشد      شاز شوهر صرفاً  حاال ممكن است محدودة شكايت مادر در خانواده و          . كنند  را متالشي مي  
 دربارة اين موضوع سـؤال  ،تواند بدون اعتراض     بچه انتقال دهد، بچه مي     آميز خود را به     مادر زبان شاكرانه داشته باشد و روحية قناعت       

 .كند

  !خدا جواب اين سؤال را نداده، تا خودت با فكر به جوابش برسي/ خدا تو را براي چه آفريده؟

   خداونـد از   گويا  .  گذاشته كه انسان خودش به جواب اين سؤال برسد          هم خداوندايد به اين سؤال حياتي جواب دهد و         هر كسي ب
جالب اينجاست كه خداوند در آيـة قـرآن هـم           » ام؟  كني من تو را براي چه آفريده        تو فكر مي  «: پرسد  ما مي 

رُونَ فـي    ...« :فرمايد  گونه مي   كند و اين    رسد، جوابش را بيان نمي      وقتي به اين سؤال مي      خَلْـقِ الـسماوات و       و يتَفَكـَّ

فرمايد كه خدا براي چـه         ولي ديگر نمي   !اي   يعني خدايا، تو اينها را بيهوده نيافريده       )191/عمران  آل(»اطالًالْأَرضِ ربنا ما خَلَقْت هذا ب     
ا  «: فرمايد اش را بيان مي اينها را آفريده است، بلكه فقط نتيجه  ذاب النـَّ نا عـفَق حانَكبيعنـي خودمـان بايـد بـا تفكـر و      )همـان (»رس 

  .خداوند اين بخش را به خودمان واگذار كرده است»  چرا اينها را آفريده است؟خدا«انديشيدن به اين برسيم كه 
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       آيا خدا تو را براي بهشت آفريده است؟ تو كه عقلت به ايـن              » كه آفريده است؟  چه و براي    خدا تو را براي     «خودت فكر كن به اينكه
تو كه عقلـت  ! يي تو باشد و خود خدا پاسخ تو نباشد؟شود بهشت پاسخ نها رسد كه خداي بهشت از خود بهشت بهتر است، آيا مي       مي

 هايي آفريده باشد؟ شود خدا تو را براي چنين نعمت آيا مي» شوي از هر نعمتي، بعد از يك مدتي دلزده مي«رسد كه  به اين مي

ا آيا كسي جز خد  ! پاسخ تو باشد؟تواند ي و آخرت مايوقت كدام مخلوق در دن  آن،يتو اشرف مخلوقات هست
 !تواند پاسخ ما باشد؟ مي

  كـرديم، آيـا حوصـلة مـا سـر          ما بعد از اينكه مدت زيادي در بهشت زندگي          «: كنند  ها سؤال مي    برخي جوان
رود و  مان سـر نمـي   هاي بهشتي بهره برديم، آيا حوصله    رود؟ مثالً بعد از اينكه يك ميليارد سال از نعمت           نمي

پرسـد خـودش    گويد، البته شايد جواني كه اين سـؤال را مـي        درست مي  اين جوان  خُب   »شويم؟  دلزده نمي 
 .كند ها را براي خودش فراهم مي ترين پاسخ متوجه نباشد كه دارد مقدمات عارفانه

            خواهـد تـو را راضـي كنـد و             آيا نمي  دهندة عقل تو نيست؟ كسي كه تو را ساخته          خدايي كه تو را و عقل تو را ساخته است، آيا پاسخ
حتماً خدا يك جواب عـالي بـراي مـا دارد، بـه دنبـال آن      » به كم راضي نشوي«دهد؟ منتها مراقب باش كه     را به تو ب   پاسخ  ن  بهتري

 ! تواند پاسخ تو باشد؟ وقت كدام مخلوق در دنيا و آخرت مي تو اشرف مخلوقات هستي، آن. جواب باش

     شود   اگر عميقاً به اين مسأله فكر كني، اشكت جاري مي         . سأله فكر كنيد  بياييد دربارة اين م   ! تواند پاسخ ما باشد؟     آيا كسي جز خدا مي
خواهم؛   من هدفم را مي   «: گويي  شود و مي    كم و شايد هم به سرعت، دلت برايش تنگ مي           كم. ور خواهد شد    و عشق در درونت شعله    

 .گونه است كه عاشقش خواهي شد و اين» ام خاطرش خلق شده هدفي كه به

 سال از عمر 18براي رسيدن به همة كماالت  /ن بايد در هجده سالگي به جواب اين سؤال برسدالقاعده انسا علي
 انسان كافي است

   هجده سالگي بـه جـواب ايـن سـؤال          تاالقاعده انسان بايد       علي - بر اساس روايات  - آيد   ذهن مردم مي   بهسالگي كه اين سؤال     14از 
 عاشق شده و بقية عمر براي تجربة يك زندگي عاشقانه با خداست             -  انسان اين- در هجده سالگي  ) ع(امام صادق طبق روايت   . برسد

ــرْكُم مــا  ( منُع ــم ــلَّ أَ و لَ ج ــزَّ و ع ــه ــولِ اللَّ ــئلَ ع عــنْ قَ س وــذَكَّرُي ــذَكَّرَهيــ فتَ ــوبِ، مــنْ تَ ــالَ تَ ــانخٌي  فَقَ نِ ثَمــاب ل ــنَةً؛ ي ــشْرَةَ س ع 
 .شهداي ما هم اكثراً در همين حدود سني بودند.  واقع سن كمال، هجده سالگي استدر )1/186/هيالفق حضرهيال من

   سالگي به عـشق خـدا برسـد،         18 سالگي به پاسخ برسد، و حتي نه اينكه در           18 سالگي فكر كند و در       14 از    انسان حتي نه اينكه 
 سال از   18ت  براي رسيدن به همة كماال    . دباش و به كمال رسيده       باشد  سالگي در عشق به هدف خلقت خودش رسيده        18بلكه در   

بشنو از ني چـون حكايـت        «:گويد  طور كه مي    ايد در دوري از اين هدف، رنج بكشد، همان         را ب  عمر انسان كافي است؛ گويا بقية عمر      
 »اند اند، از نفيرم مرد و زن ناليده كند، كز نيستان چون مرا ببريده ها شكايت مي كند، از جدايي مي

 درگيري داشته ،خدا لذت جنسي و شهوات را گذاشته تا در راه رسيدن به هدف/ف، نقد است؛ نه نسيهعشق به هد
 باشيد

         آيا خداوند اين عشق سرشار و اين احساسات قوي و اين هيجانات را در وجود يك انـسان گذاشـته اسـت
پـسري تـأمين    - دختـر آيا براي اين است كه عشق       ! ها اين عشق را خرج همديگر كنند؟        ن  براي اينكه انسا  
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هاي    سالگي، جوانان را با لذت     14 اينكه خدا از سن      !قدر اشتباه طراحي كرده است؟      يعني خداوند اين  ! شود؟
بينـي    آيا خدا از قبل براي ما پـيش       ! جنسي و شهوات آشنا كرده، آيا اشتباه كرده و از دستش در رفته است؟             

آيا خدا ايـن    » !شود؛ حاال ببين    كه اسير شهوت نمي   گذارم    من يك قدرتي در اين جوان مي      «نكرده است كه    
قدرت را در وجود ما قرار نداده است؟ اين قدرت چيست؟ آيا اين قدرت، ايمان ما به غيب است؟ يعنـي بـه                  

 !يك چيزي است كه نسيه است و نقد نيست؟ آيا عشق به هدف، نقد نيست؟

            چون اصالً بـدون درگيـري، فلـسفة خلقـت     . دف درگيري داشته باشيدخدا لذت جنسي و شهوات را قرار داده كه در راه رسيدن به ه
اند و پيش خدا هم هستند و لذا براي رسيدن به خـدا               خدا خلق شده  ها براي     فرشته. ها خواهيد بود    رود و مثل فرشته     انسان از بين مي   
شهوت آمده و  . هم با همين شهوات است شمانيد، و درگيريكيري پيدا گكنند، اما شما بايد براي رسيدن به خدا در درگيري پيدا نمي

اگر ما از اين عامل، درسـت       حاال  . شده است    طراحي  توسط خدا   از قبل   مسأله هم  درگيري ما براي رسيدن به هدف شده و اين        عامل  
 !كار كند؟ كنيم، مشكل از خودمان است؛ خدا چه استفاده نمي

  لَى اي وجود ندارد مگر نزد مالقات خدا؛  براي مؤمن حقيقتاً راحتي«: فرمايد مي) ع(امام صادقنٍ عؤْممةَ لاحلَا ر
بخواهد براي مـا    ) ع(اين چيزي نيست كه امام صادق     ) 115/الشريعه  مصباح(» الْحقيقَةِ إِلَّا عنْد لقَاء اللَّه تَعالَى     

 .اش فكر كنيم توضيح دهد، بلكه اين چيزي است كه بايد خودمان بفهميم و درباره

 كنند رم ماه فكر است، چون شهدا انسان را به فكر وادار ميمح

       آورتـرين سـخن را بـراي شـما مطـرح             خواهيد به كجا برسيد؟ بنده با اين سؤال دارم نـشاط            هدف شما از زندگي كردن چيست؟ مي
قـع مطلـب را نفهميـده     اسـت، در وا  بدون نشاطكند محرّم ماه نشاط نيست و ماه عزا و ماتم و سوگواري             كسي كه فكر مي   . كنم  مي
 . كنند محرم ماه فكر كردن است، چون شهدا انسان را به فكر وادار مي. است

    هاي معنوي انسان نيـست، بلكـه         دار كردن احساس انسان و برانگيختن انگيزه        مهمترين اثر شهدا، جريحه
وقتي اثر  . كنند  ز دنيا جدا مي   كنند و با تفكر، آنها را ا        ها را به فكر وادار مي       مهمترين اثرشان اين است كه آدم     

 ! چگونه خواهد بود)ع(حاال ببينيد كه اثر سيدالشهداء است،  يك شهيد اين

 توانيم سطح و كيفيت اين مالقات را تعيين كنيم ما مي /هدف زندگي ما مالقات خداست

        بـه ايـن   - بـا تعـابير مختلـف    - تبهخداوند در قرآن كريم حدوداً هفتاد مر. هدف زندگي ما مالقات خداست، اين هدف طبيعي ماست 
 و يا از لقـاء اهللا  )18/مائده(»رو إِلَيه الْمصي«: فرمايد  يا مي  )156 و 46/بقره(»نإِلَيه راجِعو «: فرمايد  يا مي . هدف تصريح فرموده است   

 .شده است و موارد ديگري هم كه تصريح نيست، با اشاره و كنايه و غيرمستقيم، به اين هدف تأكيد .كند صحبت مي

          توانيم سطح اين مالقات را بـراي خودمـان           ما مي . هدف ما رسيدن به مالقات خدا در بهترين وضعيت است
توانيم اين مالقات را در بهترين شرايط         ما مي . توانيم كيفيت اين مالقات را افزايش دهيم        ما مي . تعيين كنيم 
كسي كه به ذكر خدا بپردازد ولي مـشتاق         «: فرمايد  مي) ع(ضا امام ر  .توانيم مشتاق اين مالقات بشويم      ما مي . انجام دهيم 
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تَهزَأَ بِنَفْـسه              لقاء اهللا نشود، خودش را مسخره كرده است؛        اسـ فَقَد هقَائشْتَقْ إِلَى لي لَم الَى وتَع نْ ذَكَرَ اللَّه2/111/مجموعـة ورام  (» م( 
 . نشود، در واقع خودش را مسخره كرده استكسي كه به ياد اين هدف عالي بيفتد ولي مشتاق آنيعني 

   تواند متعادل فكر كند  پر رنج مياگر برخورد جوان با رنج، درست باشد، در اين دنياي

     به ياد اين هدف اگر. رسي و بعد اگر فكر كني، عاشق اين هدف خواهي شد تو اگر فكر كني، به اين هدف مي 
شلوغ نكن؛  - با چيزهاي ديگر  - پس سرِ خودت را   . تاش دست خودت اس     باشي، مشتاقش خواهي شد؛ همه    

 .آرام باش

     هـا را   ها نيز از هفت سالگي بچه ها را با تحمل رنج آشنا كنند، و مدرسه از هفت سالگي بچه  بايد  پدر و مادرها
اي نباشد و تمام هـم و غـم او ايـن               سالگي نسبت به رنج، عقده     14با تحمل رنج آشنا كنند تا اين بچه، در          

» ذره رنج به من رسـيده اسـت؟         چرا يك «و تمام دردش اين نباشد كه       » !ذره رنج به او نرسد      يك« كه   نباشد
تواند متعادل فكر كند و خوب به هـدفش           در اين دنياي پر از رنج مي       ،، بهتر باشد   با رنج  اش  رابطه جواناگر  

 . به مالقات خدا فكر كندتواند  او ميفكر كند،

  استظهور يك مرحله از لقاء اهللا

                          و اما مطلب پاياني اينكه؛ ما براي ظهور منتظر چه هستيم؟ آيا منتظر اين هستيم كه عدالت در جهان گسترانده شود و ظلم برچيـده
هاي ظهور چيست؟ ظهور يك مرحله از لقاء اهللا           مايه  بايد ببينيم كه درون   .  اين الية رويين مسأله است     ؛اصل ماجرا اين نيست   ! شود؟
جهان بـشريت   .  او مظهر خداست   )1/297/اقبال االعمال (»أَينَ وجه اللَّه الَّذي إِلَيه يتَوجه الْأَولياء      « - خوانيم  به مي در دعاي ند  - .است

 . تواند عين اهللا را ببيند، يد اهللا را ببيند، اذن اهللا را ببيند رسد كه مي به جايي مي

   نه اينكه رفـاه داشـته   ؛اشند تا بتوانند به لقاء اهللا بپردازند مردم رفاه داشته ب  براي اينكه  ظهور براي چيست؟ 
اگر ما مشتاق مالقات خدا نباشيم، خيلـي از اوقـات، رفـاه             ! باشند و غفلتشان بيشتر شود و مثل گرگ بشوند        

مـين  هـايي نعمـت از آسـمان و ز     در اين صورت چرا خداوند براي چنين انـسان .شويم  تر مي   دين  براي ما ضرر دارد و ما بي      

 ؟ نعمت بريزدهايي كه ظرفيتش را ندارند  انسان؟ چرا برايبريزد

تر  خواهد وجه اهللا را ببيند تا به خود خدا مشتاق منتظر مي / منتظر مالقات خداستبه چند گونه ظهور منتظر
 شود

       خـدا         - 2. اش بهتر شود تا به لقاء اهللا بپردازد         زندگي- 1: منتظرِ ظهور به چندگونه منتظر مالقات خداست وجه اهللا را ببيند تا بـه خـود
- 3 »!قدر خوب هستي، خـداي تـو چگونـه اسـت            تو كه وجه اهللا هستي، وقتي اين      «:  بگويد - )ع(با ديدن امام زمان   - .تر شود   مشتاق

ز نزديك را ا)  ع( وقتي امام زمان. خواهد هدفش را بيشتر بشناسد، بايد امام زمانش را بشناسد كسي كه مي. منتظر است خدا را بشناسد
 »!قدر به ما محبت داري، خدا چقدر به ما محبت دارد؟ وقتي تو اين«: شناختي، خواهي گفت

 حـضرت فرمـود   . بلـه، بيمـار هـستم     : حالت خوب نيست، طوري شده است؟ او گفـت        : به يكي از دوستانش فرمود    ) ع(اميرالمؤمنين :
خـاطر شـما مـريض     شـويد مـا بـه    وقتي شـما مـريض مـي   . ودش خاطر شما بد مي شود حال ما هم به داني وقتي حال شما بد مي      مي
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بـه  : گونه هستيد يا به عموم دوستان خودتان؟ حـضرت فرمـود             اطراف خودتان اين   به ما دوستانِ  نسبت  آيا فقط   : شويم؟ او پرسيد    مي
أَى صفْرَةً في وجهِه قَالَ ما هذه الـصفْرَةُ         دخَلَ علَى أَميرِ الْمؤْمنينَ ع فَرَ     (گونه هستيم  مان هر جاي عالم كه هستند، اين       عموم دوستان 

              رَضنَم و كُمزْنحزَنُ لنَح و كُمفَرَحل ع إِنَّا لَنَفْرَح يلع فَقَالَ لَه عاً بِهجفَذَكَرَ و  كُمرَضمل      رَفْتع رٌو قَدمنُ قَالَ عونَ فَنُؤَمعفَتَد و لَكُمعنَد و 
فَقُلْت لَه يا أَميرَ الْمؤْمنينَ جعلَني      (... و   )1/260/؛ بصائرالدرجات  قُلْت و لَكنْ كَيف نَدعو فَتُؤَمنُ فَقَالَ إِنَّا سواء علَينَا الْبادي و الْحاضرُ             ما

ي                 اللَّه فداك هذَا لمنْ معك في الْقَصرِ أَ رأَيت منْ كَانَ في            لَا فـ ضِ وي شَرْقِ الْأَرنٌ فؤْمنَّا مع يبغي سلَةُ لَييما رضِ قَالَ يالْأَر أَطْرَاف 
 .و خداي ما بيشتر از ما شما را دوست دارد: فرمود) ع(اميرالمؤمنينو بعد  )؛ همانغَرْبِها

انتظار چيزي از جنس  / ياورندرا ب) ع(توانند امام زمان آنهايي كه مشتاق مالقات خدا هستند، ميفقط 
 طلبي است شهادت

        پـس  . مقدار متوجه شوي كه خداي تو چقدر به تو عالقـه دارد  تو بايد عالقة امامت به خودت را ببيني، تا يك
 خواهم راحت بـه سـمت تـو سـفر كـنم؛             ميمان بيايد؟     شود آقاي    مي خواهم تو را بشناسم؛     خدايا، مي «: بگو
 »مان بيايد؟ شود آقاي مي

    فهمنـد    مـي طلب هستند؛ فقط آنها را بياورند؟ آن كساني كه شهادت    ) ع(توانند امام زمان    حاال چه كساني مي
خواهنـد بماننـد، بلكـه         آنهايي كه مشتاق مالقات خدا هستند، آنهايي كـه نمـي           كه قيمت ظهور چقدر است؛    

مقولة انتظار يك مقولـة     . اهند گرداند ، مهدي فاطمه را باز خو     آنها سر راه  . خواهند بروند به لقاء اهللا برسند       مي
در دل خودت   اين را   طلبي است،      انتظار چيزي از جنس شهادت     !دمِ دستي نيست كه هر كسي دنبالش بيفتد       

 .پرورش بده

 


